
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VĂ! Președintele Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tnvarăsa Elena Ceausescu, 

va face o vizită oficiala de prietenie iu Republica Zambia
Tovarășul Nicolae Ceausescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu. va efectua o 
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Zambia, la invitația dr. Ken
neth David Katmda, președintele

Partidului Unit al Independentei Na
ționale. președintele Republicii Zam
bia. și a doamnei Betty Kaunda. în 
a doua parte a lunii aprilie a.c.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul comerțului al S.U.A.

Toate forțele de la sate puternic concentrate pe ogoare

OBIECTIVUL PRINCIPAL 
SEMĂNATUL PORUMBULUI!

Din săptămîna care, se încheie, în 
județele din sudul țării a început se
mănatul porumbului, una din cele 
mai importante plante . de cultură 
care se cultivă în acest an pe aproape 
3,5 milioane de hectare. In medie, 
producția de porumb reprezintă 55— 
60 la sută- din producția. globală de 
cereale. Condițiile climatice favorabi
le din această primăvară sint de na
tură să contribuie la realizarea obiec
tivului prevăzut in plan — și anume, 
obținerea a 15 milioane tone , de po- 
rumb. Solul are o rezervă mai mare 

« umiditate, iar procesul de încăl- 
a este mai avansat .de'ci.t în alți ani. 

Ua toate acestea.se adaugă măsurile 
de ordin tehnic și organizatoric luate 
în majoritatea unităților agricole : 
suprafețele destinate acestei culturi 
au fost arate din toamnă, o mare 
parte. din die au fost fertilizate cu 
îngrășăminte naturale și chimice, iar 
măsurile, luate de consiliile unice 
agroindustriale - de stat și cooperatiste 
au dus la repartizarea din vreme a 
terenurilor respective pe formații de 
mecanizatori care vor efectua toate 
lucrările de la semănat la recoltat, 
precum și pe formații mixte.de coo
peratori și mecanizatori. Important 
este ca acum consiliile agroindustria
le, conducerile .unităților agricole, cu 
sprijinul" organelor și organizațiilor 
de partid, să acționeze stăruitor .pen
tru organizarea temeinică a muncii 
în fiecare-, fermă sau brigadă, pentru 
instaurarea ordinii și ■ disciplinei 
desăvirșite. astfel incit semănatul po
rumbului să se execute în cel mai 
scurt timp și la un nivel calitativ ri
dicat.

însămînțarea porumbului trebuie 
să se încheie pînă la 20 aprilie. Or
ganele de specialitate au stabiliț 
acest termen pe baza recomandări
lor făcute de stațiunile de cercetări, 
care au în vedere că. în acest an. 
solul a intrat-mai devreme in proce
sul de încălzire. în al doilea rind.

semănatul mai devreme se impune si 
pentru a se ciștiga timpul necesar, -L 
aproape o lună — pentru coacerea 
plantelor, creindu-se astfel conditii- 
ca pe terenurile respective să poată 
fi însămințate. tot mai devreme, ce
realele de toamnă. în numeroase uni
tăți agricole specialiștii au cercetat 
în permanentă starea terenului și. in 
momentul cind temperatura solului a 
atins nivelul indicat, au decis înce

Pentru ca porumbul să răsară în 
timp scurt, iar plantele să se dez
volte corespunzător, în condiții nor
male, este nevoie să fie semănat 
într-un strat de pămînt bine mă- 
runțit la suprafață. Specialiștii re
comandă ca pregătirea terenului șă 
se facă în preziua semănatului sau 
chiar în aceeași zi. Această lucrare 
este bine să fie făcută cu combina- 
torul, spre a se preveni pierderea

• Pînă la 20 aprilie însămînțările trebuie 
încheiate

• Din zori și pînă seara - la semănat, iar 
noaptea - la pregătirea terenului

• Maximă răspundere pentru calitatea lucră
rilor și asigurarea densității optime la hectar

perea semănatului. Astfel. în decurs 
de numai citeva zile,. în. unitățile 
agricole de stat si cooperatiste din 

1 județul1 Timiș-au fost îhsămîntate
12 000 hectare. Ialomița — 11 OOO hec- 
tare, Brăila — 8 850 hectare, Constan
ta — 5 500 hectare. întrucit timpul 
este foarte avansat, se cere să fie 
folosită fiecare zi. fiecare oră bună 
de lucru în cîmp pentru accelerarea 
semănatului. Este știut că. in luna 
aprilie, vremea este foarte schimbă
toare nu numai de la o săptămină la 
alta, ci chiar de la o zi la alta. Iată 
de ce, cadrele de conducere si spe- 

’ cialiștii din unitățile agricole au da
toria să ia măsuri ca acum să se lu
creze cu toate forțele, din zori si 
pînă seara, iar noaptea să-se pregă
tească terenul, astfel încit semănatul 
porumbului să se încheie la terme
nul stabilit.

rezervei de umiditate din sol ne
cesară plantelor atît acum în proce
sul de răsărire, cît și în lunile de 
vară.1 Pentru ca porumbul șă poată 
fi însămințat într-un teren care să 
corespundă exigențelor tehnologiei 
acestei plante se impune ca acum, 
fără nici o , întîrziere, să fie strinse 
toate resturile vegetale — tulpiri 
de porumb și floarea-soarelui. vreji 
de cartofi ș.a. Este o lucrare la care 
sint chemați să participe toți locui
torii satelor — de la cei tineri pină 
la cei bătrîni — astfel ca și pe a- 
ceastă cale să se creeze condiții 
pentru a se executa lucrări de bună 
calitate la semănat, pentru a se ob
ține un spor de recoltă.

Densitatea optimă a plantelor con
stituie un mijloc important prin 
care recolta de porumb poate spori 
foarte mult. Specialiștii afirmă că

dintre factorii care influențează pro
ducția de porumb la hectar, densitatea 
culturii are cea mai mare impor
tanță. Specialiștii apreciază că, 
întrucît in lunile de iarnă și primă
vară solul a acumulat o cantitate mai 
mare de apă' din precipitații, pot fi 
asigurate densități corespunzătoare, 
în această direcție, cuvintul specia
listului este hotăritor. Datoria lui este 
nu numai de a stabili cu exactitate, 
încă de la semănat, ce densități tre
buie să se realizeze ne fiecare tarla 
in parte in funcție de hibrizii folo
siți. umiditatea si fertilitatea solului, 
ci si de a urmări, la fată locului, cum 
se realizează această densitate. Iată 
de ce. in aceste zile hotărîtoare pen
tru recolta de porumb din acest an, 
mecanizatorii vor trebui să lucreze 
numai în prezența specialiștilor agri
coli.

Timpul este înaintat, ritmul însă- 
mintării porumbului trebuie pretu
tindeni intensificat, astfel încit a- 
ceastă lucrare să se încheie cît mai 
repede. De aceea, in această peri
oadă de intensă activitate la cîmp, 
nu există sarcină mai importantă 
pentru organele si organizațiile de 
partid, pentru cadrele de conducere 
Si specialiștii din unitățile agricole, 
din consiliile unice agroindustriale 
decit aceea de a conduce si organiza 
la fata locului. în cîmp. desfășurarea 
semănatului, de a soluționa operativ 
toate problemele ce se ridică. Pentru 
recuperarea restantelor si încadrarea 
lucrărilor în limitele timpului optim 
este de datoria mecanizatorilor, a tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură să lucreze din zori si pînă seara 
si să transforme ziua de mîine. du
minică 8 aprilie, intr-o zi obișnuită 
de muncă. O zi cîștigată la însămîn- 
tări. la celelalte lucrări agricole de 
sezon constituie o garanție în plus 
pentru a se obține în acest an re
coltele sporite prevăzute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri dimineața, pe 
Juanita M. Kreps, ministrul comer
țului al S.U.A.. care a participat. în 
fruntea unei delegații economice, la 
lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei economice mixte româno- 
americane ce s-au desfășurat Ia 
București.

La primire au luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. și Nicolae Ionescu. ambasadorul 
României la Washington.

A fost de fată O. Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Ministrul american a mulțumit 
pentru primirea acordată si a ară
tat că îi revine înalta onoare de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui 
Jimmy Carter, un cald salut Si urări 
prietenești.

Mulțumind pentru salutul adresat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspete să transmită președinte
lui Jimmy Carter un cald salut și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate stadiul și perspectivele rela
țiilor economice dintre România și 
S.U.A., exprimîndu-se satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a colaboră
rii și a schimburilor comerciale din
tre cele două tari. în conformitate cu 
înțelegerile convenite cu prilejul con
vorbirilor la nivel înalt româno-ame- 
ricane.

în acest context au fost reliefate 
largile posibilități existente, precum 
si căile menite a stimula dezvol
tarea raporturilor de conlucrare re
ciproc avantajoasă dintre cele două 
țări în domeniile economic, tehnico- 
știintific. al cooperării în producție 
și al schimburilor comerciale, expri- 
mindu-se dorința de a acționa pen

tru extinderea și amplificarea conti
nuă a relațiilor de colaborare româ- 
no-americană. în acest cadru a fost 
evidențiată însemnătatea actualei se
siuni a Comisiei economice mixte ro- 
mâno-americane în stabilirea măsu
rilor vizind concretizarea acestei co
laborări. in folosul ambelor țări și 
popoare.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale relațiilor economice in
ternaționale. subliniindu-se necesita
tea participării tuturor țărilor la a- 
doptarea măsurilor care se impun în 
vederea lichidării decalajelor exis
tente intre state, instaurării unei noi 
ordini economice mondiale, care să 
asigure dreptul tuturor popoarelor de 
a dispune de propriile bogății natu
rale. folosirii cit mai rationale a re
surselor energetice și de materii pri
me ale omenirii.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
acordat televiziunii și ziarului „L’Union" din Gabon

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, in ziua de 30 martie, pe Jean Ovone 
Essono, director general al presei prezidențiale din Gabon și direc
torul general al televiziunii gaboneze, căruia i-a acordat următorul 
interviu pentru televiziune și ziarul „L’Union":
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Cincisprezece ani i-a dăruit Hunedoarei, 
sprezece ani — unsprezece furnale lăsate 
„Că doar nu le-am construit singur ! Am 
mina la ridicarea lor și atita tot !...“. Sigur.

GORJ

l sesizare

I materiale
I
I
I
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I Iile TANASACHÎ

Ing. Teodor HULPAC 
directorul întreprinderii 
de materiale izolatoare 
Vaslui

anul 1978. 
-nu ne-a 
pentru a- 
mp carton 

aprobării

La insămințarl, pe ogoarele C.A.P. Smeenl, 
jude(ul Buzău

Foto : N. BuicăAni buni, înainte
meștere!"

cincl- 
urmă. 
și eu 

__  .. .... furnal 
nu se poate construi de către un singur om. Dar un 
singur om poate fi sufletul, inima vie a unui nucleu 
de oameni, prin fervoarea cu care se dăruie profe
siei.

Și meșterul Ion Munteanu. pentru că despre el este 
vorba, a fost o asemenea inimă în rindul construc
torilor de furnale.

Se părea că un om care și-a închinat o bună parte 
din viață nașterii cetății de foc din apropierea bă- 
trînelor ziduri crenelate ale Huniazilor. va rămine

acolo. Acolo, lingă lucrul trainic durat și de mina 
lui. Dar n-a fost așa. L-a chemat Galațiul. Și iar. de 
la început, inima și sufletul unei formații de construc
tori. Pină s-a ridicat furnalul unu. Apoi, la furnalul 
doi. Apoi la al treilea, la al patrulea furnal. încit, 
atunci cind i se pronunța numele aici, pe platformă, 
nu mai era nevoie să adaugi : „cel de la furnale", 
pentru că asta se. subînțelegea. așa cum nu mai adaugi 
lucrul arhicunoscut că fonta se face și cu... cocs. în
cit. de fiecare dată cînd îmi amihteam de Ion Mun
teanu. știam că el trebuie să fie prezent la nașterea 
altui furnal, mereu mai nou și mai greu de construit.

Și totuși, anul trecut îi sosise sorocul de pensie.
— A și ieșit, ne spune Gheorghe Teodorescu. .secre

tar al comitetului de partid de pe platforma combi
natului. A „intrat în pensie", cum spune el, și a devenit 
meșter la... furnalele 1—4. ‘

— A luat-o de la capăt ?
— întocmai. Dar la întreținerea furnalelor ridicate 

și de mina lui.
Cincisprezece ani Ia Hunedoara... 
Aproape tot alitia aici, la Galați...
Și. pentru că despărțirea nu s-a putut produce nici 

măcar odată. cu ieșirea la pensie, din nou. tot la 
furnale. La furnalele lăsate în urmă, care au nevoie 
de oameni pricepuți. veterani in meserie, oameni, care 
sînt cu adevărat mindria fiecărei profesii. Este încu
nunarea firească a unei vieți de muncă trăită din plin.

Ani buni. înainte, meștere 1

Record 
la mina Urdari

La mina Urdari din județul 
Gorj, intrată în funcțiune in pri
mul trimestru din acest an. bri
gada condusă de Anghel Cîțu și 
Andrei Pop a realizat un presti
gios record național de tehnică 
minieră. Acționînd într-un abataj 
cu front lung, dotat cu complex 
mecanizat de tăiere, susținere și 
transport, brigada a avansat în 
decursul lunii martie în abataj 
256 metri. Astfel a fost doborit 
vechiul record de 242 metri 
avansare in frontul de exploa
tare, obținut la mina Plostina — 
Motru, in mai 1972, de brigada 
lui Victor Măldărescu. (Dumi
tru Prună).

TIMIȘ

La cheie, 
1366 apartamente 
în primul trimestru al anului, 

colectivele din cadrul Trustului 
de construcții-montaj Timișoara 
au predat beneficiarilor 1 366 de 
apartamente, cu aproape 500 
peste prevederile de plan din 
această perioadă. Au fost date 
în folosință, în același timp, 
două cămine pentru nefamiliști 
cu 600 de locuri, 24 săli de clasă 
și alte construcții social-cultura- 
le. (Cezar Ioana).

Nu dorim să producem pentru stoc!

ÎNTREBARE : Poporul român 
sărbătorește in această vară 35 
de ani de la eliberarea tării. 
Privind la scară istorică, vă ru
găm, domnule președinte, să 
evaluați însemnătatea realizări
lor acestei etape in dezvoltarea 
multilaterală a țării dumneavoas
tră.

RĂSPUNS: Victoria insurecției
naționale antifasciste și antiimperia- 
liste din august 1944 a marcat un 
moment de însemnătate istorică, 
deschizind o eră nouă in dezvoltarea 
României.

în cei 35 de ani care au trecut de 
la eliberarea tării, poporul român a 
obținut victorii importante pe calea 
dezvoltării democratice, socialiste a 
patriei, transformînd România din- 
tr-o tară agricolă cu o industrie slab 
dezvoltată, intr-o tară industrial- 
agrară in plin progres. Aș menționa 
faptul că in 1978 producția industrială 
a României a fost de 42 de ori mai 
mare decît in 1950. an in care am 
trecut la ‘ realizarea primului plan 
cincinal. în multe domenii, dezvol
tarea este mult mai mare — îndeo
sebi în industria chimică. în con
strucția de mașini. în producția de 
energie electrică.

A fost asigurată lichidarea cu de- 
săvirsire a asupririi si exploatării, 
victoria societății socialiste, Po
porul a devenit pe deplin stăpîn pe 
bogățiile naționale, pe destinele 
sale, făurindu-și viata in mod liber.

Pe baza dezvoltării economico-so- 
ciale în ritm înalt, au crescut con
tinuu nivelul de trai, bunăstarea 
generală a întregului nostru popor. 
De asemenea, odată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, s-au ob
ținut rezultate remarcabile in dez
voltarea culturii, științei. învătămiP- 
tului — factori importanți ai progre
sului general al țării.

în același timp. România a dez
voltat larg colaborarea sa interna
țională. întretinînd astăzi relații cu 
141 de state. Tara noastră participă 
activ la lupta pentru destindere, 
pentru o pace, trainică și pentru un 
climat international în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber, 
asa cum dorește.

Se poate spune deci că eliberarea 
tării a deschis atît calea dezvoltării 
impetuoase a tării pe plan national, 
a consolidării independentei si a su
veranității ei nationale._ cît și a par
ticipării active a României la viata 
internațională.

ÎNTREBARE : Care sint, dom
nule președinte, locul și rolul pe 
care le au raporturile cu țările 
Africii in ansamblul relațiilor 
internaționale ale României?

RĂSPUNS: Asa cum am mențio
nat mai înainte. România dezvoltă 
o largă colaborare internațională cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Desigur, punem 
pe prim plan relațiile cu țările so
cialiste. Acordăm, de asemenea, o

mare însemnătate colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare, in ca
drul cărora statele africane ocupă 
un loc deosebit. în acest sens, 
aș menționa faptul că, în pre
zent, întreținem relații cu 47 de 
țări africane. Am realizat cu aceste 
țări largi schimburi economice, ac
țiuni de cooperare în producție sub 
diferite forme, iar în ultimii zece ani 
s-au intensificat puternic schimburi
le de delegații la diferite niveluri, 
inclusiv la nivelul cel mai înalt. De 
altfel, în curind urmează să vizitez 
șapte țări africane, printre care și 
țara dumneavoastră.

Aș putea spune deci că în politica 
generală a României, de colaborare 
cu toate statele. Africa ocupă un loc 
deosebit, aceasta înscriindu-se în lup
ta generală împotriva politicii impe
rialiste și colonialiste, pentru relații 
democratice, bazate pe deplină egali
tate in drepturi, pe respectul inde
pendentei și suveranității, pe nea
mestecul în treburile interne și a- 
vantajuii reciproc.

ÎNTREBARE : In curind. veți 
efectua, Excelență, o vizită ofi
cială in Gabon. Veți fi primul 
șef de stat al unei țări socialiste 
care vizitează Gabonul de la 
proclamarea independenței sale, 
in anul 1960. Ce semnificație 
deosebită dați dumneavoastră, 
domnule președinte, vizitei pe 
care urmează să o întreprindeți 
în țara noastră ? Care sînt. după 
părerea dumneavoastră, dome
niile care oferă României și Ga- 
bonului posibilități pentru lărgi
rea și diversificarea colaborării 
și cooperării economice ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
cu multă satisfacție raporturile bune 
existente între România si Gabon. 
Vizita președintelui Bongo, în 1975, 
în România a constituit un moment 
important in dezvoltarea colaborării 
dintre țările noastre.

Consider că vizita pe care o voi 
face în curind in Gabon, la invitația 
președintelui Bongo, va constitui, de 
asemenea, un moment important 
pentru progresul continuu al colabo
rării multilaterale dintre România și 
Gabon.

Sînt realizate deja o serie de înțe
legeri privind colaborarea in pro
ducție. În mod deosebit urmează a se 
semna in curind un acord cu privire 
la cooperarea în domeniul construc
ției de căi ferate. România participă 
la o serie de cooperări cu privire la 
activitatea minieră și sperăm că. in 
timpul vizitei, al convorbirilor cu 
președintele Bongo, vom concretiza 
noi domenii de cooperare in produc
ție. începînd cu domeniul minier, a- 
gricol. precum și in activități indus
triale în Gabon.

Dorim ca relațiile economice și de 
colaborare Jgenerală dintre România 
și Gabon să se înscrie in cadru! dez
voltării tot mai lărgi a conlucrării cu 
tarile africane, al luptei pentru întă

rirea independentei și suveranității 
fiecărei națiuni.

ÎNTREBARE : Vă rugăm să 
ne prezentați poziția României 
față de crizele care zguduie lu
mea actuală, față de rivalitățile 
Vest-Est și relațiile Nord-Sud. 
In cadrul preocupărilor pentru 
edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale, cum 
vedeți, Excelența, angajarea ță
rilor subdezvoltate sau în curs 
de dezvoltare pe drumul progre
sului economic și social ?

RĂSPUNS : într-adevăr, viata in
ternațională este foarte complexă. 
Asistăm la o serie de acțiuni care 
pun în pericol destinderea, pacea și 
independenta diferitelor țări. Se poa
te spune că se fac Încercări susținute 
din partea cercurilor colonialiste si 
imperialiste de a-și menține zonele 
de dominație și influență, precum și 
de a realiza o nouă împărțire a aces
tora. în timp ce un număr tot mai 
mare de popoare care și-au cucerit 
independenta acționează cu fermita
te pentru consolidarea ei. pentru 
dezvoltarea liberă, fără nici un ames
tec din afară.

în asemenea împrejurări este ne
cesar. mai mult ca oricind. să fie În
tărită solidaritatea și colaborarea ță
rilor in curs de dezvoltare, a tarilor 
nealiniate, in general a țărilor mici 
și mijlocii, pentru a-și asigura dez
voltarea independentă, pentru a fi 
deplin stăpine pe bogățiile naționale. 
O preocupare centrală in acest ca
dru o constituie lichidarea subdez
voltării și realizarea noii ordini eco
nomice și politice internaționale.

Noi pornim de la faptul că trebuie 
întărită solidaritatea țărilor în curs 
de dezvoltare, realizată o colaborare 
mai strînsă între ele. în vederea a- 
sigurării unor progrese tot mai în
semnate pe calea dezvoltării fiecă
rei națiuni. în același timp, țările 
în curs de dezvoltare trebuie să ac
ționeze intr-o deplină solidaritate in 
relațiile lor cu țările dezvoltate. în 
cadrul convorbirilor care se numesc 
acum Nord-Sud. în general in rapor
turile cu toate statele dezvoltate. în 
vederea obținerii unor înțelegeri co
respunzătoare. Aceste înțelegeri tre
buie să ducă la realizarea unor re
lații noi. bazate pe egalitate și echi
tate. pe un raport corespunzător în
tre preturile materiilor prime și ale 
produselor industriale, să asigure ac
cesul. în condiții avantajoase, al ță
rilor în curs de dezvoltare la tehno
logiile modeme, la cuceririle științei 
și tehnicii contemporane. Asemenea 
înțelegeri trebuie să asigure un spri
jin mai puternic din partea țărilor 
dezvoltate pentru țările în curs de 
dezvoltare — aceasta constituind de 
fapt și o obligație din partea țărilor 
avansate din punct de vedere econo
mic, care și-au realizat progresul și 
pe seama tarilor în curs de dezvoltare.

Noi considerăm că realizarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale constituie un factor esențial 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru progresul mai rapid al țărilor 
rămase in urmă, cit și pentru stabi-
(Continuare în pag. a III-a)

întreprinderea noastră este 
chemată .să facă fată unor sar
cini importante pe linia reali
zării producției de materiale 
de construcții necesare șantie
relor industriale si social- 
culturale din întreaga tară. O 
cerință căreia colectivul de oa
meni ai muncii de la între
prinderea de materiale izo
latoare Vaslui (I.M.I.) îi răs
punde prin mobilizarea resur
selor interne, utilizarea judi
cioasă a materiilor prime, ener
giei Si combustibilului. în con
trast cu această hotărîre fermă 
a noastră — ce se înscrie in 
indicațiile și sarcinile exprese 
ale conducerii partidului si sta
tului cu privire la sporirea efi
cientei în economie — se află 
situația existentă în prezent, 
cind avem în unitate în stoc 
cantitatea de 1 884 000 mp car
ton bitumat. un produs cerut 
pe șantiere pentru izolații hi
drofuge și dirijat prin balanțe 
la nivelul Ministerului Aprovi
zionării.

Iată ce a generat o asemenea 
stare de lucruri. în 
forul nostru tutelar 
asigurat desfacerea 
proape 6,3 milioane 
bitumat. Conform
Centralei materialelor de con
strucții. transmisă prin adresa 
nr. 336/13 ianuarie 1979. am 
continuat să lucrăm pe stoc în 
condițiile cînd centrala ne-a 
aprobat un plan fizic pe 1979

la produsul carton bitumat de 
39 188 000 mp (cu desfacere asi
gurată numai pentru circa 75 
la sută), revenindu-ne în lunile 
ianuarie-februarie a.c. un plan 
de 5 008 000 mp. Avînd în ve
dere stocul mare existent la 
sfîrșitul primului trimestru, 
imposibilitatea livrării cartonu
lui bitumat. depozitarea lui în

O
de la întreprinderea 

de 
izolatoare Vaslui

spatii acoperite si neacoperite, 
in curte, pe alei — practic in
trarea în unitate este blocată 
— ce pun în pericol calitatea 
produsului, cerem cu insistentă 
sprijinul forurilor centrale — 
Ministerul Economiei Fores
tiere si Materialelor de Con
strucții. centrala noastră. Mi
nisterul Aprovizionării.

Solicităm sprijinul prin in
termediul „Scinteii" deoarece 
s-au înmulțit adresele scrise în 
dosare, telexurile între între
prinderea noastră si forurile 
citate. Soluțiile nu pot fi altele, 
după opinia mea. decît asigu
rarea desfacerii la nivelul pla
nului de producție ne 1979,

corelarea corespunzătoare a 
indicatorilor cu posibilitățile 
reale de livrare, asigurarea 
desfacerii si păstrarea cartonu
lui in bazele județene de 
aprovizionare tehnico-materială 
pentru cerințele curente ale 
beneficiarilor. Altfel în loc de 
producție aducem prejudicii 
economiei, iar I.M.I. nu se 
poate încadra în nivelul de 
cheltuieli planificate. în reali
zarea beneficiului, a producției 
nete, fizice și sortimentale, a 
fondului de retribuire. Nu 
mai poate fi acceptată această 
practică generatoare de pier
deri de valori mari de produc
ție fizică cum este cea stocată 
acum in curtea I.M.I. Vaslui — 
evaluată la citeva milioane lei 
și la care se adaugă alte sute 
de mii lei de materii prime.

Iată de ce considerăm abso
lut necesară intervenția foru
rilor de resort pentru a pune 
capăt Situației critice de la 
I.M.I. Vaslui si a decide în mod 
realist asupra destinației pro
dusului. iar dacă este cazul să 
se treacă la reprofilarea pro
ducției. Nu mai dorim să ne 
menținem în situația de a pro
duce pentru stocuri.

De „Ziua sănătății"
A devenit o tradiție ca in fiecare 

an, la 7 aprilie, să fie sărbătorită 
„Ziua sănătății", expresie a grijii 
deosebite și a sprijinului permanent 
pe care partidul și statul nostru le 
acordă dezvoltării și perfecționării 
ocrotirii sănătății populației, activi
tății neobosite pe care o desfășoară 
întregul personal sanitar. Realizări
le dobindite în întărirea stării de 
sănătate a poporului au fost deter
minate de dezvoltarea în ritm alert 
economico-socială a tării și, pe a- 
ceastă bază, de creșterea continuă a 
bunăstării sale materiale și spiritua
le, a afirmării capacității de mun
că și creație. în concordantă cu te
lurile și obiectivele majore ale 
societății noastre socialiste, care 
situează în centrul preocupărilor 
omul. Partidul Comunist Român 
a ridicat problema sănătății publice 
la rang de politică de stat.

Concepția secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind apărarea și pro
movarea sănătății întregului popor 
constituie o inestimabilă contribu
ție teoretică și practică ce orientea
ză modul nostru de a gîndi. de a 
acționa, de a ne consacra toate efor
turile misiunii nobile pe care o 
avem de îndeplinit. între principa
lele noastre direcții de acțiune se 
înscriu cele privind prevenirea îm
bolnăvirilor, oonservarea stării de 
sănătate a tuturor cetățenilor pa
triei. atragerea întregii populații la

apărarea propriei sănătăți, dezvol
tarea și perfecționarea activităților 
de recuperare, pentru ca sănătatea 
pentru toți să devină o preocupare 
a tuturor.

Traducerea consecventă în viață 
a politicii sanitare a partidului nos
tru, transformările revoluționare 
care au avut loc in domeniile xțieții

Prof. dr. Eugen PROCA
ministrul sănătății

politice, economice și sociale, pro
gresele obținute au creat cadrul 
general in care s-a dezvoltat și per
fecționat continuu activitatea de 
ocrotire a sănătății. în conformita
te cu. programul general de dezvol
tare economico-socială a tării, de 
ridicare a nivelului de civilizație și 
cultură,. statul a alocat și alocă o 
parte importantă din mijloacele sale 
materiale in scopul dezvoltării și 
întăririi continue a activității de 
prevenire a îmbolnăvirilor, de refa
cere a capacității de muncă, de îm
bunătățire a calității asistentei me
dicale. Astfel, volumul investițiilor 
în ramura ocrotirii sănătății a cu
noscut o creștere continuă. De la 
o medie anuală de 220 milioane lei 
in perioada 1951—1955, s-a ajuns la 
1,5 miliarde lei media anuală în

cursul acestui cincinal, ceea ce a 
permis dezvoltarea de la an la an a 
bazei materiale, crearea de noi ca
pacități de asistență medicală, lăr
girea continuă a acțiunilor in dome
niul sanitar. Dispunem în prezent de 
peste 187 000 de paturi de spital, față 
de circa 30 000 paturi în anul 1938. 
în ritm susținut s-au dezvoltat și 
unitățile de asistență ambulatorie, 
care numără în prezent 408 dis- 
pensare-policlinici, față de numai 37 
în anul 1938 și 5 647 dispensare me
dicale, față de 1 239. Numai in ulti
mii 10 ani au fost construite și date 
în folosință 29 spitale moderne si
tuate in municipii și orașe reședin
ță de județ, urmînd ca pină la sfâr
șitul acestui cincinal să se mai dea 
în folosință încă 8 spitale județene, 
iar în capitala tării se vor construi 
unităti moderne de diferite profiluri 
însumind 5 800 paturi. în unitățile 
sanitare își desfășoară activitatea în 
prezent 30 093 medici. 6 745 stoma
tologi. 5 834 farmaciști și peste 
130 000 personal mediu sanitar. 
S-a dezvoltat asistența la locul de 
muncă prin extinderea dispensarelor 
din întreprinderi și de pe platforme 
industriale, numărul acestor dispen
sare fiind în prezent de 1 424, iar 
al medicilor din aceste unităti da 
2171.

Evoluția favorabilă a stării de 
sănătate în tara noastră este ates-
(Continuare în pag. a Il-a)
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jEÂPfUL;
'DIVERS
I Trei I
I mielușele si I

9 9 •

| un berbecuț |
I Locuiește in Rodna, județul

Bistrița-Năsăud. Profesia ; mi- I 
ner. Dar, în afară de pasiunea | 
pentru munca în subteran,

IO. Bindiu mai are una, la su- ■ 
prafață : mioarele. Creșterea I 
oilor pe aceste meleaguri este ■

Io îndeletnicire străveche. Are și 
minerul citeva oi pe care le I 
crește, împreună cu familia lui, I 
ca la carte. Nu de mult, una din

Ioile sale, o țurcană dolofană, i-a ■ 
făcut o surpriză plăcută : i-a I 
adus în ogradă, odată cu pri- 1

Imele semne ale primăverii, 4 
miei. Mai exact, trei mielușele I 
și un berbecuț. După cum. ne I 
asigură tehnicianul veterinar

IF. Alexandru, cele trei plus unu I 
se simt acum excelent si zburdă I 
cîtu-i ziulica de mare.

Ca toți mieii !

| Un gest |
Ileana Kadar lucrează la cofe-

I tăria „Delicia“ din Arad. In Pia- ■ 
ța Gării din aceeași localitate a I 
găsit un portmoneu cu o mare *

Isumă de bani. Imediat, s-a pre
zentat la postul de miliție al I 
gării. {

I— Poftiți portmoneul. Poate 
găsiți dumneavoastră păgubașul. I
Și păgubașul a fost găsit în I 

persoana lui G. Constantin, tot

Idin Arad. j
Nu știm cit de delicioase sint g 

dulciurile pe care le vinde

I Ileana Kadar la cofetăria „Deli- ■ 
cia", dar un lucru e sigur : ges- I 
tul ei merită toate felicitările. ■

I Oblu, I
I peste cîmp I

experiența Miiiu BfcoRATE panii remizjuhle own in mn
La temelia producțiilor agricole sporite din județul Argeș

ORGANIZAREA ÎMBINATĂ CU ȘTIINȚA 
Șl MAI ALES CU HĂRNICIA OAMENILOR

Rezultatele obținute anul trecut în 
sporirea producției vegetale și ani
male in județul Argeș au fost răsplă
tite cu acordarea înaltei distincții 
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, 
pentru primul loc ocupat în între
cerea dintre județe.

Oricine cunoaște situația geogra
fică a județului nostru, condițiile 
pedoclimatice locale, își pune, pe 
bună dreptate, intrebarea : cum s-a 
acționat pentru ca producția agricolă 
să sporească an de an ? Voi în
cerca nu numai să-i dau răspuns, ci 
să și infătișez cititorilor ce întreprin
dem în vederea sporirii, in continua
re, a producției agricole, pentru dez
voltarea unităților agricole în condi
țiile noi, deosebit de favorabile, 
create prin organizarea consiliilor 
unice agroindustriale.

PĂMINTUL A DEVENIT MAI 
RODNIC. Oricine privește harta ju
dețului remarcă varietatea formelor 
de relief și de aici a categoriilor de 
terenuri : șesuri în partea de sud. 
dealuri în zona centrală si munți în 
cea nordică. Agricultura se practică 
pe cele mai diferite tipuri de sol. 
unele din ele — podzolurile. smolni- 
tele si terenurile situate în pantă su
puse eroziunii — necesitînd o teh
nologie specială pentru a putea fi 
cultivate cu randament sporit. Stu
diile de organizare a teritoriului, 
corelate cu cele de pedologie au 
dus la concluzia că în județ există 
133 000 hectare cu exces tempo
rar de umiditate. 123 000 hectare 
sint soluri acide, iar 93 000 hec
tare sint afectate de eroziunea de 
suprafață. Cum agricultura se prac
tică în condițiile oferite de natură, a 
trebuit să ne adaptăm acestor con
diții și să întreprindem ample lucrări 
de îmbunătățiri funciare care să ducă 
la creșterea potențialului productiv 
al pămîntului. în ultimii ani. în ju
dețul Argeș au fost executate lu
crări de afinare a solului ne o su
prafață de peste 50 000 hectare ; pe 
41 000 hectare s-au aplicat amenda
mente în vederea combaterii acidi

tății solului ; 8 000 hectare au fost 
amenajate pentru irigat, iar lucrările 
antierozionale însumează alte 37 000 
hectare. Ne-am dat seama că lucră
rile de îmbunătățiri funciare au un 
efect bun numai atunci cînd se dă 
cea mai bună folosire fiecărui hec
tar de teren. Și în acest scop a 
trebuit să facem studii temeinice 
care au durat aproape cinci ani. Ți
nind seama de caracteristicile pămin- 
tului. la ora actuală cadrele de 
conducere. specialiștii din unitățile 
agricole, șefii de fermă știu cu pre
cizie ce trebuie Să cultive pe o 
parcelă sau alta, ce lucrări si ce 
cantități de îngrășăminte să aplice 
pentru a obține randamente mari la 
hectar și o eficientă economică 
sporită.

RECONSIDERAREA ASOLAMEN- 
TELOR. Cunoscînd care este cel mai 
bun mod de folosire a terenului, a 
trebuit să reconsiderăm modul de 
organizare a asolamentelor. Cu spri
jinul Stațiunii experimentale Albota 
am trecut la organizarea a 5 asola- 
mente, care corespund exact fiecărei 
zone din județ. La început, aso- 
■lamentele - s-au aplicat- ■experimen
tal in două cooperative agricole, iar 
rezultatele obținute ne-au indemnat 
să le generalizăm. în perioada 1971— 
1975, la cooperativa agricolă Birlogu 
s-au obținut, în medie, cite 1 900 kg 
grîu la hectar. După introducerea 
asolamentului îmbunătățit, mai pre
cis în anii 1976—1978, recolta de 
grîu a sporit la 3 946 kg la hectar. 
De asemenea. în perioadele arătate 
s-au realizat creșteri mari. în ce pri
vește recolta la hectar și la celelalte 
plante de cultură : porumb — de la 
1 824 kg la 3 613 kg ; trifoi — de la 
14 000 kg la 27 000 kg ; in pentru 
ulei — de la 800 la 1 500 kg. Aseme
nea rezultate au fost obținute si in 
alte unități agricole, care s-au reflec
tat în creșterea producțiilor medii pe 
județ la toate culturile agricole.

Prin extinderea asolamentelor. can
titățile de produse livrate la fondul

de stat vor fi mult mai mari. Suprafa
ța cultivată cu grîu nu va fi de 47 000 
hectare, ci de 40 000 hectare, dar prin 
amplasarea acestei culturi în zonele 
cele mai favorabile vom face ca pro
ducția la hectar să crească de la 
2 911 kg la 3 600 kg. în acest fel vom 
ajunge la un plus de 8 000 tone de 
grîu, iar cheltuielile de producție vor 
fi mai mici. Planul prevede să cul
tivăm 15 000 hectare cu orz ; noi îl 
vom cultiva pe 12 000 hectare si vom 
obține o producție mai mare. în 
schimb, porumbul se va cultiva pe 
43 000 hectare în loc de 41 300 hectare 
cit prevede planul, iar suprafața des
tinată florii-soarelui se va extinde 
de la 7 000 la 9 000 hectare. Am 
calculat că numai prin generalizarea 
asolamentelor rationale valoarea pro
ducției poate crește cu 172 milioane 
lei.

CONCENTRAREA PRODUCȚIEI 
ȘI SPECIALIZAREA UNITĂȚILOR 
AGRICOLE este o altă cale care a 
contribuit la sporirea producției ve
getale. Practicarea unei agriculturi 
moderne, de mare randament, nece, 
sită cultivarea plantelor ne suprafețe 
mari si concentrarea efectivelor de 
animale în complexe de tio indus
trial. în această direcție, agricultura 
județului Argeș a progresat foarte 
mult. S-a făcut un pas înainte în di
recția organizării de sole mari si ex
tinderea. în fiecare unitate, a unei 
culturi principale care ocupă cel 
puțin 30 la sută din suprafață. Pro
cesul de concentrare a producției, 
care este avansat in cooperativele 
agricole Buzoiesti. Izvoru. Cornătel. 
Căldăraru. Mozăceni. va fi extins si 
în celelalte unități agricole. Crearea 
consiliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste permite să organizăm 
asolamente unice, indiferent de cine 
sint deținătorii terenurilor.

Concentrarea producției s-a reali
zat și se accentuează și datorită orga
nizării asociațiilor de stat si coopera
tiste. Desigur, pe primul plan al pre
ocupărilor noastre este dezvoltarea

pomiculturii. Județul Argeș deține 11 
la sută din suprafața cu livezi a tării 
si livrează 13 la sută din producția 
totală de fructe la fondul de stat. 
Datorită măsurilor întreprinse în ul
timii ani în direcția extinderii plan
tațiilor si modernizării livezilor exis
tente. recolta de fructe a crescut 
simțitor. în total. în ultimii doi ani 
au fost livrate la fondul de stat 
125 000 tone fructe ; se prevede ca in 
1980 să se realizeze 92 500 tone, can
titate dublă fată de media anuală ob
ținută în perioada 1971—1975. Aproape 
toate plantațiile se fac în cadrul aso
ciațiilor de stat si intercooperatiste. 
cum sînt cele de Ia Curtea de Argeș. 
Schitu Golești. Mărăcineni si altele. 
Concentrarea producției de legume in 
cadrul asociațiilor care au ferme spe
cializate Pe 2—3 culturi a permis 
Argeșului să rezolve problema apro
vizionării cu legume și cartofi din 
producție proprie și să-și asigure ne
cesarul pentru industrializare. Cele 6 
asociații legumicole organizate în 
județ vor permite ca. de pe cele 
2 500 hectare cultivate, să se obțină o 
producție totală de 55 600 tone 
legume.

în momentul de fată. în com
plexele zootehnice de tip indus
trial se realizează întreaga cantitate 
de carne de porc, de pasăre și de 
ouă. carnea de vită — în proporție 
de 90 la sută, iar laptele de vacă — 
25 la sută. In 1978. asociațiile zooteh
nice și-au încheiat activitatea cu 
beneficii în valoare de 28 mili
oane lei.

Campania agricolă de primăvară, 
care acum se desfășoară din plin, 
oferă oamenilor muncii din agricul
tura județului Argeș posibilitatea să 
muncească mai bine, să fructifice din 
plin condițiile nou create prin orga
nizarea consiliilor unice agroindus- 
triale.

Ing. Emil TEODORESCU 
director general,
Direcția generală agricolă 
a.județului Argeș

DE „ZIUA SĂNĂTĂ]’11“
(Urmare din pag. I)

tată de o serie de indicatori de 
bază : durata medie de viată a 
crescut la aproape 70 de ani. fată 
de numai 42 de ani cit era în pe
rioada antebelică ; mortalitatea ge
nerală s-a redus la mai puțin de 
jumătate fată de trecut, iar morta
litatea infantilă a scăzut de aproa
pe 6 ori. S-au obținut rezultate 
bune în prevenirea si combaterea 
bolilor transmisibile. Dacă in urmă 
cu 30 ani se înregistra încă un nu
măr mare de asemenea boli. în 
prezent majoritatea dintre acestea 
au fost eradicate sau sint în curs 
de lichidare.

Acționăm cu perseverentă pentru 
îmbunătățirea in continuare a tu
turor indicatorilor stării de sănăta
te. Sîntem insă constienti că . in ac
tivitatea noastră, a personalului din 
unitățile sanitare, mai persistă o 
serie de deficiente, atit în privința 
comportamentului, a ordinii și dis
ciplinei. cit si în gospodărirea și va
lorificarea cu mai mare eficientă a 
bazei materiale de care dispunem. 
Se mai intilnesc — si nu foarte rar 
— practici birocratice, rutiniere, 
lipsă de solicitudine fată de unii 
pacienti. indiferentism .sau chiar 
neglijente. Acționăm cu toată fer
mitatea pentru neîntîrziata înlătu
rare a acestor neajunsuri.

In repetate rînduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a atras aten
ția că eficienta în munca sanitară 
nu trebuie judecată după numărul 
de consultații sau tratamente, ci 
după starea de sănătate a popu
lației. după proporția oamenilor să
nătoși, capabili de muncă si viată 
activă, prelungită. In acest sens, 
programul sanitar adoptat de ple
nara partidului din octombrie 1977 
și Legea nr. 3/1978 privind asigura
rea sănătății populației — lege e- 
laborată sub conducerea directă a 
secretarului general al partidului — 
cuprinde direcțiile principale în 
care trebuie să acționăm. Sec
torului sanitar îi revin răspun
deri mari în creșterea nivelului a- 
sistentei medicale, pentru ca fieca
re cetățean al tării să beneficieze 
de o sănătate tot mai bună. Pen
tru consolidarea stării de sănătate 
trebuie să dezvoltăm și să intensi
ficăm acțiunile de prevenire a îm
bolnăvirilor. de eliminare și neutra
lizare a factorilor negativi pentru

sănătatea oamenilor, să luptăm 
pentru păstrarea capacității de 
muncă și prelungirea vieții active 
a omului.

în spiritul Programului partidu
lui. al hotărîrilor Congresului al
XI- lea si ale Conferinței Naționale 
ale partidului, trebuie să acționăm 
cu toată răspunderea pentru creș
terea natalității, pentru sprijinirea 
Si consolidarea familiei. Măsurile 
de stimulare materială pentru fa
miliile cu multi copii vin să între
gească ansamblul acțiunilor profund 
umaniste, pline de grijă pentru 
destinul poporului nostru. Tocmai 
de aceea ne preocupăm pentru 
crearea celor mai bune condiții de 
ocrotire și apărare ă sănătății fe
meii gravide, pentru Îngrijirea 
exemplară a copiilor, dezvoltarea 
lor armonioasă din punct de vede
re fizic și intelectual.

Ținind seama de rolul determi
nant al igienei generale în preve
nirea îmbolnăvirilor și promovarea 
sănătății. Ministerul Sănătății, cu 
sprijinul Crucii Roșii, al instituțiilor 
centrale, consiliilor populare si di
recțiilor sanitare, al tuturor organi
zațiilor de masă și obștești, va ac
ționa cu mai multă fermitate pen
tru dezvoltarea unor acțiuni com
plexe de îmbunătățire a igienei pu
blice. pentru introducerea Si gene
ralizarea alimentației rationale la 
toate vîrstele. combaterea unor a- 
buzuri cauzatoare de boli (alcool, 
fumat etc), pentru ridicarea nive
lului de cultură și educație sanita
ră al întregii populații. O atenție 
deosebită va fi acordată făuritorilor 
de bunuri materiale ale societății, 
în vederea îmbunătățirii continue a 
condițiilor de igienă la locul de 
muncă, pentru înlăturarea riscurilor 
de îmbolnăvire.

Anul 1979, anul Congresului ț'
XII- lca al partidului și al celei de^j, \ 
XXXV-a aniversări a eliberării pa
triei. marchează și pentru noi un 
an de eforturi sporite pentru per
fectionarea întregii activități.

Acum, cu prilejul ..Zilei sănătății" 
— care coincide cu ..Ziua Mondială 
a Sănătății" — putem afirma cu toa
tă convingerea că personalul medi- 
co-sanitar se va afla în permanen
tă la datorie. îndeplinindu-și nobila 
menire de a sluji cu toată price
perea și abnegația bunul cel măi de 
preț al omului — sănătatea.
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Un cetățean s-a dus in vizită 
la fiul său in comuna Ruginoa- 
sa, județul Iași. Bucuria revede
rii l-a făcut pe tată să întreacă 
măsura cu băutura. Deși i-a ți
nut isonul, fiul său, fiind mai 
tînăr, n-a pățit ce-avea să pă
țească tatăl. Acesta, plecînd din 
Ruginoasa spre comuna înveci
nată, unde locuia, in loc sa 
meargă pe drum, ca toti oame
nii, a luat-o oblu peste cîmp, pe 
arătură, cîntînd de mama focu
lui. Pămintul fiind cam desfun
dat, „trubadurul turmentat" s-a 
împiedicat și a căzut la pămînt, 
cu fața-n jos. Așa a fost găsit a 
doua zi, dar a fost prea tirziu...

Glumă ?
Marius. este un elev în clasa 

ă V-a la o școală din Mediaș. 
In scrisoarea trimisă pe adresa 
rubricii noastre, Marius ne isto
risește o intimplare din care au 
de învățat și alți copii. Chiar 
așa își începe epistola : „Aș dori 
ca din pățania mea să învețe și 
alții. Intr-o zi, mă jucam cu 
mai mulți copii de virsta mea. 
Fără să știu, unul dintre colegi 
avea la el un fel de praf de... 
strănutat. Vrind să mă facă și 
pe mine să strănut, a încercat 
să-mi arunce praf pe la nas, dar 
eu m-am ferit și praful mi-a 
intrat in ochiul drept. Am fost 
imediat internat în spital"...

Medicii au făcut totul pentru 
a-i salva ochiul. Lucru de carp 
Marius a aflat abia cînd a ieșit 
din spital și a scris rindurile de 
mai sus, ca un avertisment, pen
tru că sînt glume și... glume.

Lozul 
necîștîgător

S-au cunoscut în stațiunea 
balneoclimaterică Singiorz-
Băi. S-au cunoscut și s-au îm
prietenit, iar la plecare și-au 
schimbat adresele.

— Dacă treci prin Roman, să 
nu cumva să nu vii și pe la 
mine — i-a spus Adela Cozma 
prietenei sale din Timișoara, 
Alexandra Daicu.

Dind curs invitației, timișo- 
reanca s-a dus la Roman și, de 
cum a sosit, unitatea Loto- 
Pronosport, unde era gestionară 
Adela, a și fost transformată în 
„expoziție" de prezentare, și 
desfacere a unor bijuterii aduse 
de ea. Sperau să le iasă „lozul 
cel mare". Dar printre „cumpă
rători" și „curioși". s-au aflat și 
lucrători de miliție, astfel că — 
așa cum observa ofițerul Darie 
Marcel — negoțul a dat repede 
faliment. Acum își vor împărți 
tot „prietenește" și... restul.
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La Alexandria
De ce întîrzie punerea în funcțiune a fabricilor de prefabricate ? (IV)

„Explicațiile" si „motivațiile" restantierilor
...față in față cu

mărturiile aparatului fotografic
La această rubrică, „Scînteia" își propune, în continuare, să aducă 

în discuție problemele care se ridică pe șantierele fabricilor de pre
fabricate cu termene de punere în funcțiune în acest an. Vom urmări 
cum se înfăptuiesc măsurile promise și luate de organele de resort — 
ministere, centrale, institute de proiectări — și vom sesiza principalele 
neajunsuri care mai persistă în realizarea acestor importante obiec
tive de investiții. Reamintim că de punctualitatea de care vor da dovadă 
constructorii, montorii și furnizorii de utilaje ai fabricilor de prefabri
cate depinde in măsură hotărîtoare îndeplinirea planului la construc
țiile de locuințe în acest an și pe întregul cincinal.

Fabrica de prefabricate din beton 
armat de la Alexandria, aflată in 
construcție, va asigura, prin intrarea 
ei în funcțiune la întreaga capa
citate, construirea anuală a 3 000 a- 
partamente. Investiția se înscrie deci 
ca unul din principalele obiective 
ale județului Teleorman, județ care, 
specificăm, a înregistrat pînă acum 
mari restanțe la construcțiile de 
locuințe.

Care este stadiul lucrărilor pe 
șantier ? Trebuie precizat că o 
primă linie de prefabricate, cu o 
producție anuală de 35 mii mc, a fost 
pusă în funcțiune. Dar acest fapt 
pozitiv, în loc să stimuleze factorii 
care contribuie la realizarea întregii 
investiții, a determinat, paradoxal, 
o scădere a ritmului de execuție Ia 
celelalte lucrări, care trebuie să asi
gure capacitatea finală de 90 mii 
metri cubi prefabricate. Termenul 
de finalizare — 30 iunie 1979 — se
apropie cu pași repezi, dar stadiile 
fizice realizate de constructori și 
montori sint sub nivelul planificat. 
Cele mai mari rămincri în urmă se 
înregistrează la depozitul de agre

gate și la modernizarea haleî de 
20 000 mc prefabricate, două puncte 
cheie ale Investiției. Care este pozi
ția celor care au contribuit la apari
ția restanțelor față de situația, total 
necorespunzătoare existentă pe șan
tier ?
• CONSTRUCTORII : „Cauza

principală a rămînerilor în urmă 
— ne spune ing. Emil Ciurea, 
șeful șantierului aparținînd de 
Trustul de construcții indus
triale București — se datorește 
faptului că proiectantul general 
(Institutul de cercetare și proiectare 
pentru industria materialelor de 
construcții din București) nu a 
asigurat documentația la timp și 
nici asistența tehnică necesară 
pe șantier, care ar fi grăbit 
soluționarea problemelor apă
rute". Apoi, pe un ton mai blind, 
adaugă : „Nici noi, constructorii, nu 
ne-am mobilizat în mod susținut 
toate forțele și nu am atacat execu
tarea lucrărilor conform graficului 
de eșalonare a investiției. Nivelul 
ridicat al apei freatice ne dă mult 
de furcă".

N.R. — Deși șeful șantierului 
și-a făcut intr-un fel auto
critica, nu am putut afla de 
la dinsul un lucru esențial : 
ce măsuri întreprinde con
ducerea șantierului pentru re
cuperarea restanțelor ?

• MONTORII de la Trustul 
de instalații și montaj Bucu
rești care lucrează pe acest șan
tier și-au „adunat" un stoc de utilaje 
in valoare de 11 milioane lei, 
pe care s-au angajat să-1 dimi
nueze rapid dacă vor fi asigurate de. 
către constructori fronturile de 
lucru necesare.
• BENEFICIARUL, reprezentat de 

tovarășul ing. Mircea Botez, direc
torul fabricii, pe drept cuvînt ne
mulțumit de realizările constructo
rului, ne precizează :

— O serie1 de utilaje tehnologice 
încă nu au sosit pe șantier, terme
nul de livrare fiind cu mult depășit: 
distribuitorul de beton, instalația 
de preluare, tipare șl basculatorul 
pentru panouri verticale, trimis 
incomplet (furnizor — întreprinderea 
„23 August" din București), bun- 
cărele de agregate, instalațiile de 
evacuare produse finite, instalațiile 
pentru tipare (furnizor — Centrala de 
utilaje și piese de schimb Bucu- 
tești), transportoarele cu bandă 
(I.M.C. Bucov), un antrenor conve- 
ior (întreprinderea „Tehnometal" 
București), instalația de liftare-vi
brare (întreprinderea de utilaje Alba 
Iulia).

Așa arată depozitul Așa au părăsit lucrările 
de materiale constructorii și proiectanții...

DE LA ADAS

Așa stau împrăștiate pe șantier
agregatele de balastieră

Așa sînt „depozitate" utilajele

| Și s-a trezit! |
ILa milifia din Cugir, Teodor

Crișan, șofer la Exploatarea de J 
gospodărie comunală și locativă »

Idin localitate, se tinguia de zor :
— Vă rog, vă implor din su- I 

flet să mă ajutați să-mi găsesc • 
I autobuzul. Auzi, să ți Se fure .

ditamai hardughia ! Dacă nu I 
credefi, puteți să-l întrebați și pe ■ 

I colegul meu, tot șofer, Aurel Sav. .
— Așa e ?
— Așa el — a confirmat aces- 

Ita cu seninătate. i
Dar nu era așa. In curind s-a I 

aflat că autobuzul nu fusese

I furat, ci... abandonat de către s 
Teodor Crișan. după ce acesta | 
fusese prins la volan mirosind a

I butoi. Cind i s-a prezentat ade- I 
vărul, gol-goluț, Crișan s-a tre- | 
zit de-a binelea. Era si timpul.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I______________ I

N.R. — Trebuie adăugat că 
restanțele de azi își au punctul 
de plecare in modul necores
punzător in care chiar benefi
ciarul a pregătit investiția — 
asigurarea documentației, eli
berarea amplasamentului, des
chiderea finanțărilor. Iată de 
ce acum trebuie să participe 
efectiv, alături de constructori 
și montori, la recuperarea res
tanțelor. Aceasta înseamnă, în 
primul rind, preluarea unor 
lucrări în regie proprie.

• TITULARUL DE PLAN. La 
Centrala materialelor de construc
ții din București ni s-a explicat 
că restanțele în livrarea utilaje
lor se datoresc faptului că aces
tea nu sint încă integral con
tractate sau au termene de li
vrare necorespunzătoare, cum este 
cazul instalațiilor de turnare a 
cabinelor spațiale de baie, tiparele 
laterale pentru turnarea prefabri
catelor în casete verticale, tiparele 
pentru elemente industriale.

N.R. — Reamintim însă con
ducerii centralei că la unele 
lucrări s-a oprit execuția 
deoarece nu s-a definitivat 
de către proiectanții din sub

ordine soluția privind noua 
tehnologie de modernizare și 
efectuare a tratamentului ter
mic pentru prefabricatele din 
beton.

Iată, așadar, un „ghem" de neajun
suri care, nerezolvate în bună mă
sură. pun și acum sub semnul 
incertitudinii respectarea termenului 
de punere în funcțiune a investi
ției de la Alexandria. Imaginile sur
prinse recent de fotoreporter pe 
șantier invită la reflecție atit orga
nele locale de partid și de stat ale 
județului Teleorman, cit și condu
cerile Centralei materialelor de con
strucții, Institutului de cercetare și 
proiectare pentru industria materia
lelor de construcții care, nu de mult, 
au dat asigurări publice că pe șanti
erele fabricilor de prefabricate lucru
rile vor intra rapid pe un făgaș bun. 
Desigur, nu se pot recupera peste 
noapte restanțe acumulate în luni de 
zile, dar de ce întîrzie aplicarea 
măsurilor practice promise pen
tru impulsionarea lucrărilor pe acest 
șantier ?

Ion TOADER
Dan CONSTANTIN
Foto : E. Dichiseanu

Pentru
urmărilor financiare ale 
evenimente neprevăzute ce 
pot întimpla într-o ________
și care pot provoca pagube ma
teriale. accidentarea unor per
soane etc.. ADAS a pus la dis
poziția cetățenilor „asigurarea 
facultativă complexă a gospo
dăriilor". Este o asigurare com
binată. în același. contract fiind 
cuprinse trei feluri de asigu
rări : asigurarea bunurilor din 
gospodărie ; asigurarea de acci- 
de.nte produse la domiciliul asi
guratului ; asigurarea; de 
pundere civilă legală. • 
GURAREA BUNURILOR __ _
GOSPODĂRIE. In această asi
gurare sint cuprinse bunuri e- 
xistente intr-o gospodărie, ca : 
mobilier, obiecte casnice. îm
brăcăminte. covoare, aparate de 
radio, televizoare, mașini de 
cusut, frigidere, sobe de orice 
fel. produse agricole, viticole, 
pomicole, produse animaliere si 
alimente, combustibil, materiale 
de construcții si multe altele. 
Sint cuprinse în asigurare — 
pentru 20 la sută din suma asi
gurată’ — si bunurile aăigurabile 
luate oriupde în afara domici
liului. Administrația Asigurări
lor de Stat plătește despăgubiri 
în cazurile de deteriorare sau 
distrugere a bunurilor asigurate, 
provocate de unele riscuri, ca 
de exemplu : incendiu, trăsnet, 

, explozie, ploaie torențială, inun
dație. grindină, furtună, prăbu
șire sau alunecare de teren, 
greutatea stratului de zăpadă 
sau de gheată ; avarii acciden
tale produse la instalațiile de 
gaze, apă, canal sau încălzire ; 
pierdere sau dispariție cauzata 
de riscurile asigurate : furt prin 
efracție si altele. • ASIGURA
REA DE ACCIDENTE. Sint a- 
sigurate pentru urmările^ acci
dentelor întimplate la domici
liul asiguratului următoarele*  
persoane : asiguratul, soția a- 
cestuia. precum și părinții si 
copiii acestora, dacă. în mod 
statornic, locuiesc si gospodă
resc împreună cu asiguratul. 
Sînt. cuprinse în această asigu
rare accidentele cauzate de u- 
nele evenimente, ca : incendiu, 
trăsnet, explozie, lovire, cădere, 
alunecare, acțiunea curentului 
electric, arsură, intoxicare su
bită și altele. • ASIGURAREA 
DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 
LEGALA. In această .asigurară 
sint cuprinse cazurile de răs
pundere civilă, pentru despăgu
biri datorate de asigurat si de 
soția acestuia sau de persoane 
care se află in întreținerea asi
guratului. în calitate de locatar, 
fată de proprietar pentru pagu
be produse la imobil de incen
diu sau explozie, pentru despă
gubiri datorate terților etc.

PRIMA DE ASIGURARE cane 
se achită de persoana ce încheie 
asigurarea este de 2 lei pe an 
pentru fiecare 1 000 de lei din 
suma asigurată stabilită la ce
rerea asiguratului pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimen
tare si pentru contractarea de 
asigurări — la responsabilii cu 
asigurările din unitățile socialis
te. agenții si inspectorii de asi
gurare sau direct oricărei uni
tăți ADAS.

a înlesni înlăturarea 
unor 

se 
gospodărie

răs- 
ASI- 
DIN

cinema
• Ciocolată cu alune : SCALA — 
15.30; 17,45; 20, FLAMURA — 15,30; 
17,30; 20.
• Brațele Afroditei : PATRIA — 
15,30; 17,45: 20,15, CAPITOL — 15; 
17,30; 20, GLORIA — 15,30; 17,45; 
20.
• Napoli se revoltă : LUCEAFA-
RUL — 15,15; 17,30; 20, BUCU
REȘTI — 15,15; 17,30; 20, FAVORIT 
— 15; 17,30; 20. .
• Police Python 357 : SALA PA

LATULUI — 17,15, GRIVITA — 15; 
17,30; 20. AURORA — 15; 17,30: 20.
• Speriați-1 pe compozitor: CEN
TRAL — 15; 17,30; 20,
• incredibila Sarah : FESTIVAL 
— 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea : EXCEL
SIOR — 15; 17,30; 20, TOMIS — 
15; 17,30; 20.
• Cobra : VICTORIA — 15; 17; 
19; 20,45, FEROVIAR — 15; 17; 19; 
20,45.
• Program de desene animate — 
15; 16,30, Al patrulea stol — 17,45; 
20 : DOINA.
• Vlad Țepeș : TIMPURI NOI — 
15,30; 19.
• în viitoare : BUZEȘTI — 15;
18, GIULEȘTI — 15; 18,30.

• Cuibul iluziilor : DACIA — 
15,30; 19.
• Clipa: MELODIA — 15,30; 19,
MODERN •— 15,30; 19, CINEMA
STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Șeriful din Tennessee : BU- 
CEGI — 15.30: 17,45; 20.
e Al patrulea stol : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
o Tristană — 11,45, Western Union 
— 11: 16,15, Căderea Imperiului
roman (ambele serii) — 18,30 :
CINEMATECA.
• Poliția este învinsă : LIRA — 
15,30; 18; 20, PACEA — 15; 17,30; 20.
• Sfîrsitul „împăratului din tai
ga" : FERENTARI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : COTRO-
CENI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30,

POPULAR — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
• Mizez pe 13 : FLORE AS CA — 
15; 17,30; 20.
• Masca de apă : VOLGA — 15; 
17,30: 20.
e între oglinzi paralele : VIITO
RUL — 15,30; 17.45; 20.
• Prefectul de fier : MIORIȚA — 
15,30: 17,45: 20.
• Detectiv particular : MUNCA
— 15,30; 18; 20.
• Furtuni de vară : COSMOS — 
15; 17.30; 20.
• Leac împotriva fricii : ARTA
— 15; 17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : FLACARA — 15,30; 17,45; 20.
• Soarta Aurei și Argentinei î 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Moartea ultimului golan

17, însemnările unui necunos
cut — 20, (sala Atelier) : Elegie —
15.30, Fanteziile lui Fariatiev —
19.30.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 15, Față

în față cu lumea — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15, Nebuna din Chaillot
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Opus 
unu... singur — 15, N-am timp —
19.30.
-• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 15. Și cu 
am fost în Arcadia — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 15,30; Audiență la consul — 20.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30, (sala Majestic) : Oedip rege
— 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 18,30.

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30.
e Teatrul , „ion Vasilescu" : Piatră 
la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Băia
tul cu floarea — 17.
• Teatral „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 10; 19,30.
• Ansamblul de estradă al Arma
tei (la sala C.C.A.) : Inimi de 
primăvară — 19,30.
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Plenara Comitetului Național pentru Apărarea Păcii 
din Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

litatea economică generală, pentru 
o politică de colaborare, destindere 
Si pace in întreaga lume.

ÎNTREBARE : în ultima vre
me, in lume au apărut noi 
focare de tensiune și conflict. 
Au stirnit, in acest context, o 
deosebită îngrijorare evenimen
tele din Asia de sud-est. Refe- 
rindu-ne la această zonă, dar și 
la continentul african — ame
nințat de destabilizare, ca ur
mare a amestecului străin, a 
conflictelor de frontieră si fra
tricide — care sint, după păre
rea dumneavoastră, căile si mij
loacele pentru lichidarea acestor 
focare, pentru edificarea unor 
relații pașnice, de încredere, in- 
țelegere și colaborare, pentru 
asigurarea dreptului tuturor sta
telor de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, așa cum și-o do
resc si popoarele de pe conti
nentul nostru, atunci cind afir
mă „Africa africanilor" ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, se poate 
spune că în ultimii doi ani asistăm 
la ivirea de noi focare de conflicte 
și încordare în diferite zone ale lu
mii. Recent am asistat la acțiuni mi
litare deosebit de grave în Asia de 
sud-est, care constituie o amenințare 
serioasă nu numai pentru pacea din 
regiunea respectivă, dar —s-ar putea 
spune — și pentru pacea internațio- 
n. Și evenimentele din Africa, din 
r ...1978, au constituit momente 
deusebit de grave pentru pacea pe 
acest continent și în întreaga lume. 
După părerea noastră, aceste conflic
te, ivirea unor zone de încordare, se 
datoresc faptului că, din trecut, din 
perioada dominației Imperialiste și 
coloniale, au rămas multe probleme 
nesoluționate sau soluționate în mod 
necorespunzător. Totodată, aceste 
evenimente sînt și rezultatul schim
bărilor care au loc în raportul de 
forte pe plan internațional, al tendin
țelor la care m-am referit cu privire 
la o nouă reîmpărțire a lumii 
în zone de influență. Conflictele și 
focarele de încordare reflectă și fap
tul că țările direct interesate nu au 
ajuns la înțelegerea necesității de a 
face totul pentru soluționarea pro
blemelor dintre ele numai pe calea 
tratativelor, de a renunța cu desăvâr
șire la folosirea armelor, a forței. 
Așa cum pe bună dreptate ați men
ționat în întrebarea dumneavoastră, 
multe din aceste focare de tensiune, 
din aceste conflicte, sînt determinate 
direct de amestecul din afară — în-

Încheierea lucrărilor celei de-a V-a sesiuni 

a Comisiei economice mixte româno-americane
Vineri s-au încheiat convorbirile 

economice dintre tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Juanita M. Kreps. minis
trul comerțului al S.U.A.

In timpul convorbirilor au fost 
abordate pe larg probleme privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
reciproc avantajoase româno-ame
ricane. extinderea cooperării eco
nomice industriale și tehnice dintre 
cele două țări. De asemenea, s-a 
convenit asupra unor acțiuni menite 
să stimuleze conlucrarea pe multiple 
planuri dintre întreprinderi economi
ce românești și firme americane.

In aceeași zi au luat sfîrsit lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
economice mixte româno-americane. 
desfășurate la București. Conducăto
rii celor două delegații — Cornel 
Burtică și Juanita M. Kreps — au 
semnat protocolul sesiunii.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt 
româno-american și al acordurilor 
existente între România și S.U.A., 
documentul prevede noi posibilități 
Si soluții menite să contribuie la

Cronica
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc, vineri, o dezbatere știin
țifică. organizată de Facultatea de 
ziaristică si Muzeul literaturii ro
mâne. cu prilejul implinirii a 150 de 
ani de la apariția publicațiilor ..Cu
rierul românesc" si „Albina româ
nească". Au participat cadre didacti
ce' de la Universitatea București și 
Academia „Ștefan Gheorghiu", zia
riști. istorici si critici literari, stu
dent!. în intervențiile lor. vorbito
rii au subliniat importanta apariției 
celor două publicații, rolul lor în pro
movarea ideilor de libertate, inde
pendentă și unitate națională. însem
nătatea presei progresiste pentru 
dezvoltarea social-politică a Româ
niei.

★
La sediul Asociației de drept in

ternational si relații internaționale 
a avut loc vineri o masă rotundă. 
Cu acest prilej, profesorul de rela
ții internaționale Lawrence Whetten, 
de la University of Southern Cali
fornia. si-a împărtășit opiniile des
pre aplicarea prevederilor Acordului 
de la Helsinki. Au luat parte pro
fesori universitari, cercetători, func
ționari din Ministerul Afacerilor Ex
terne. studenti. ziariști. Au fost pre- 
zenti. de asemenea, membri ai Amba- 

și ziarului „L'Union“ 
tr-o formă sau alta — în zonele res
pective. în treburile unor state.

Iată de ce este necesar, după păre
rea noastră, să se pornească de la 
necesitatea așezării relațiilor dintre 
state pe principiile deplinei egalități 
în drepturi, ale respectării indepen
denței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, re
nunțării cu desăvîrșire la forță și Ia 
amenințarea cu forța. Este necesar 
să se înțeleagă că problemele, oricît 
de complicate ar fi ele — inclusiv 
problemele de ordin teritorial — tre
buie soluționate numai și numai pe 
calea tratativelor. Este în interesul 
țărilor respective să găsească calea 
pentru a menține relații de colabo
rare și pentru a dezvolta aceste re
lații, pentru că numai în acest fel îșl 
vor putea asigura consolidarea inde
pendenței, progresul economico-so- 
cial; vor putea participa activ la so
luționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale. Nimic nu justi
fică, după părerea noastră, recurge
rea la calea militară, la arme, atunci 
cînd se ivesc probleme litigioase în
tre state.

In ce privește Africa, considerăm 
că este, într-adevăr, necesar ca ță
rile africane să-și întărească solidari
tatea și unitatea în cadrul Organiza
ției Unității Africane, să facă totul 
pentru a exclude intervenția străină 
în treburile lor interne, pentru dez
voltarea economico-socială indepen
dentă a fiecărei națiuni, pentru un 
progres rapid al întregii Africi. Con
siderăm că aceasta este o cale sigu
ră pentru progresul fiecărei națiuni 
și. totodată, pentru o largă colaborare 
internațională pe principii de egali
tate și respect reciproc.

ÎNTREBARE : în țările afri
cane, ca dealtfel, in întreaga 
lume, este bine cunoscut si larg 
apreciat sprijinul multilateral 
acordat de România, de dum
neavoastră personal, mișcărilor 
de eliberare din Africa australă. 
Avind in vedere că negocierile 
din cadrul Organizației Națiuni
lor Unite privind viitorul Nami
biei bat pasul pe loc, care cre
deți, Excelență, că este calea pe 
care trebuie s-o urmeze aceste 
mișcări pentru obținerea victo
riei și ce rol atribuiți solidari
tății internaționale cu lupta po
poarelor din această zonă ?

RĂSPUNS: România a sprijinit 
Întotdeauna mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor care au 
luptat și luptă pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a dominației străine, 
pentru a fi stăpîne pe destinele lor.

lărgirea și diversificarea schimburi
lor comerciale pe baze reciproc avan
tajoase și a colaborării economice si 
tehhico-șțiintifice dintre țările noas
tre. In acest context s-au stabilit ac
țiuni comune pentru extinderea co
merțului bilateral, finalizarea unor 
proiecte de cooperare în domeniile 
construcțiilor de mașini, electronicii, 
electrotehnicii și agriculturii, precum 
și conlucrarea româno-americană pe 
terțe piețe. In același cadru, repre
zentanți ai unor întreprinderi româ
nești și firme americane au semnat 
contracte de colaborare economică si 
tehnică.

In cursul dimineții, ministrul co
merțului al S.U.A. a avut, de ase
menea. o întrevedere cu Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare.

★
Cu prilejul vizitei în tara noastră 

a ministrului comerțului al S.U.A.. 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, O. Rudolph Aggrey, a oferit 
vineri un dejun.

In după-amiaza aceleiași zile. Jua
nita M. Kreps. ministrul comerțului 
al S.U.A., a părăsit Capitala.

(Agerpres)

zilei
sadei Statelor Unite ale Americil la 
București.

★
Cabirietul de stampe si desene al 

Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România oferă publicului vi
zitator prilejul de a se întîlni. in 
cadrul unei expoziții, cu unele crea
ții ale marelui artist japonez Hoku
sai (1760—1849).

Desenator si gravor, cunoscutul ar
tist a lăsat o operă considerabilă care 
surprinde aspecte din viata cotidia
nă si pitorescul peisajului japonez. 
Expoziția, găzduită de Muzeul de artă 
bucurestean. prilejuind o mai bună 
cunoaștere a originalei creații a lui 
Hokusai, cuprinde 26 de stampe in
spirate de celebrul munte al Japo
niei. Fuji.

Expoziția rămîne deschisă 30 de 
zile.

(Agerpres)

A APĂRUT 
„MAGAZIN ISTORIC" 
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din Gabon
Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru lichidarea în cel 
mai scurt timp a oricăror forme de 
dominație colonială, de asuprire na
țională în general.. Progresul fie
cărui popor, instaurarea unei po
litici de pace si colaborare în lume 
nu se pot realiza dacă nu se pune 
capăt cu desăvîrșire dominației 
imperialiste si colonialiste. ori
cărei asupriri naționale. Iată de ce 
noi sprijinim activ lupta popoarelor 
din Africa, din Namibia, din Rho
desia. pentru a-și cuceri indepen
denta națională. Sprijinim activ 
populația majoritară din Africa de 
Sud împotriva politicii de apartheid. 
In general, acordăm un ajutor larg 
țărilor africane si dezvoltăm cola
borarea cu ele. în lupta pentru con
solidarea independentei lor na
ționale.

Desigur, lupta pentru dobîndirea 
Independentei naționale trebuie să 
îmbrace diferite forme. Noi consi
derăm utile negocierile în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite în 
condițiile în care acestea pot duce 
la obținerea grabnică a indepen
dentei. In același timp însă, con
siderăm că este dreptul popoarelor 
din Namibia, din Rhodesia de a 
folosi toate formele de luptă — in
clusiv cele militare — pentru a-și 
cuceri independenta deplină. în 
acest sens, acordăm întregul nostru 
sprijin mișcărilor de eliberare din 
aceste țări. în actualele condiții 
considerăm că se impune o întărire 
a solidarității popoarelor africane, a 
forțelor progresiste de pretutindeni 
cu popoarele rhodesian si namibian, 
acordindu-li-se întregul sprijin — 
atît politic, diplomatic, cît si mate
rial. inclusiv militar — pentru ob
ținerea independentei naționale.

ÎNTREBARE : în preajma vi
zitei dumneavoastră in Gabon, 
ați dori, Excelență, să adresați 
un mesaj cititorilor și telespec
tatorilor noștri, poporului ga- 
bonez ?

RĂSPUNS: Așa cum am mai men
ționat. sînt bucuros că. răspunzînd 
invitației președintelui Bongo, voi 
avea prilejul să vin în curînd în 
Gabon, să cunosc viata și preocupă
rile poporului gabonez prieten.

Aș dori să adresez, pe această 
cale, cititorilor și telespectatorilor 
dumneavoastră. întregului popor ga
bonez un salut călduros. împreună 
cu cele mai bune urări ale mele și 
ale poporului român, de prosperi
tate. bunăstare si progres social, de 
întărire a independentei.

Intîlnire prietenească 
cu prilejul aniversării 

eliberării Ungariei
Cu prilejul aniversării a 34 de ani 

de la eliberarea Ungariei de sub do
minația fascistă, la întreprinderea 
bucuresteană „23 August" a avut loc, 
vineri după-amiază, o întilnire prie
tenească, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de Nicu 
Stănescu. secretar adjunct al comi
tetului de partid al întreprinderii.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit a vorbit ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești, Șandor Rajnai, care a eviden
țiat importanta acestui moment ce 
a reprezentat o cotitură in istoria 
poporului ungar, deschizînd perspec
tivele edificării societății socialiste. 
Vorbitorul s-a referit pe larg la 
succesele obținute de poporul ungar 
în cei 34 de ani care au trecut de 
la eliberare în toate domeniile vie
ții economice si sociale. Subliniind 
faptul că relațiile dintre partidele, 
țările si popoarele noastre se extind 
an de an. ambasadorul a evocat în
semnătatea deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Jânos 
Kâdăr și Nicolae Ceaușescu pentru 
impulsionarea acestor raporturi. în 
interesul reciproc al cauzei socialis
mului si păcii. (Agerpres)

tv
12.30 Telex
12.35 Curs de limbă spaniolă
12.55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prînz
14.15 ,,Mîndre-s horile la noi**  — me

lodii populare

Pe de altă parte, s-a hotărît in
cluderea bowling-ului în programul 
olimpic de perspectivă, în timp ce 
alte 7 sporturi (biliard, carate, trasul 
fringhiei. popice., schi nautic, squash 
și powerlifting) vor trebui să facă 
un stagiu mai îndelungat de verifi
care pentru a fi admise.
• Cea de-a 22-a ediție a „Cupei 

campionilor europeni" la baschet 
masculin s-a încheiat cu victoria 
echipei iugoslave Bosnia Sarajevo, 
care cucerește pentru prima oară 
acest trofeu. în finala competiției, 
disputată la „Palatul sporturilor" din 
orașul francez Grenoble, în prezența 
a pește 12 000 de spectatori, baschet- 
baliștli iugoslavi au întrecut cu sco
rul de 96—93 (45—43) formația ita
liană Emerson Varese. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost Zarko 
Varajici, autorul a 47 de puncte, 
alături de care s-au mai evidențiat 
din formația învingătoare Delibasici 
(30 puncte) și Radovanovici (10 
puncte). Coșgeterii echipei din Va
rese au fost Morse și Yelverton. care 
au înscris 30 și, respectiv, 27 de 
puncte.
• în turneul final al campionatu

lui european de hochei pe gheață 
pentru echipe de juniori (grupa A), 
care se desfășoară în orașele poloneze 
Tichy și Katowice, selecționata Fin
landei a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu scorul de 3—1 (1—0. 2—0. 
0—1), în fața formației U.R.S.S., prin
cipala favorită a competiției. Intr-un 
alt joc, reprezentativa Cehoslovaciei 
a dispus cu 3—2 (1—1, 0—0, 2—1) de 
echipa Suediei.
• Sportivii din Grecia au sărbă

torit la 6 anrilie „Ziua olimpică", a- 
niversind 83 de ani de la disputarea 
în capitala elenă a crimei ediții a 
Jocurilor Olimpice moderne, resta
bilite din inițiativa francezului Pierre 
de Coubertin.

Pe stadionul Panathinaikos din A- 
tena. precum și în alte orașe gre
cești au avut loc serbări snortive.

14,45 Stadion — magazin sportiv In 
imagini

15.30 Vechi cîntece și dansuri — Din 
lirica veche spaniolă

16.10 Agenda culturală
16.35 .Ziua mondială a sănătății" : Un 

copil sănătos, un viitor sigur. (Pre
zintă dr. Mihai Aldea, adjunct al 
ministrului sănătății)

16,50 Clubul tineretului. (Emisiunea 
este realizată la Sibiu în colabora
re cu Comitetul județean U.T.C.) 

17,40 Instantanee
17.55 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18.10 Libia — documentar
18.30 Wimbledon ’78 — un film distins 

cu Premiul EMI. (Despre ultima 
ediție a tradiționalului turneu in
ternațional de tenis)

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial : ,,In spatele ușilor în

chise" — (episodul 5)
21.20 Intîlnirea de sîmbătă seara
22.15 Telejurnal • Sport

Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian

ROMA
Dragă tovarășe Longo,
Prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Partidului Comunist Italian îmi oferă deosebita, plăcere să vă adresez, in 
numele Comitetului Central, al comuniștilor români și al meu personal, cele 
mai vii felicitări și urări de sănătate.

îmi exprim convingerea că bunele. raporturi dintre partidele noastre se 
vor dezvolta in continuare, pe multiple planuri, în interesul popoarelor român 
și italian, al cauzei păcii, socialismului și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

ROMA
Dragă tovarășe Berlinguer,
Ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al 

Partidului Comunist Italian îmi oferă plăcutul prilej să vă transmit, in 
numele Comitetului Central, al comuniștilor și oamenilor muncii din țara 
noastră, calde felicitări și urări de noi succese în activitatea pe care o 
desfășurați în fruntea partidului.

Folosesc acest prilej pentru a exprima din nou satisfacția față de bunele 
raporturi de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.I., precum și dorința 
dezvoltării și amplificării lor în folosul colaborării fructuoase dintre țările 
și popoarele noastre, al cauzei păcii și securității în Europa și în întrea
ga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului ADOLFO SUĂREZ GONZÂLEZ

Președintele guvernului spaniol
MADRID

Numirea dumneavoastră în funcția de președinte al guvernului spaniol 
tml oferă prilejul de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de succes. _

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea ca relațiile 
dintre cele două țări ale noastre vor cunoaște o dezvoltare pe multiple 
planuri în interesul întăririi 'conlucrării ri prieteniei tradiționale dintre 
popoarele noastre, al consolidării păcii, destinderii și colaborării în Europa 
și in întreaga lume.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului SHAH AZIZUR RAHMAN

Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Bangladesh
DACCA

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Populare Bangladesh vă adresez calde felicitări și 
urări de succes în activitatea de răspundere ce v-a fost încredințată.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, acționînd 
în spiritul dialogului și înțelegerilor dintre președinții statelor noastre, bunele 
relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări vor cunoaște o puternică 
dezvoltare.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului HAFIZULLAH AMIN

Prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Afganistan
KABUL

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democratice Afganistan vă adresez, in numele 
guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune 
urări de succes. . .

Sînt încredințat că bunele raporturi statornicite între Romania și 
Afganistan se vor dezvolta in continuare, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și cooperării internaționale.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Succesul trăgătorului român 

Corneliu Ion
la concursul internațional 
de la Ciudad de Mexico

• Sportivul român Corneliu Ion a 
obținut un succes de prestigiu in ca
drul concursului internațional de tir 
de la Ciudad de Mexico, cîștigind 
proba de pistol viteză 'cu 597 puncte 
totalizate în două manșe. Pe locul 
doi s-a clasat Orav Velio (U.R.S.S.) 
— 592 puncte, iar locul trei a fost 
ocupat de Park Jong Kil (Coreea de 
sud) — 590 puncte. In clasamentul 
pe echipe, pe primul loc s-a situat 
S.U.A. (1 746 puncte), urmată de 
Cuba (1 745 puncte) și Canada 
(1 740 puncte).
• Competiția internațională de 

gimnastică de la Riga s-a încheiat 
cu concursul special pe aparate. în 
care tînăra gimnastă româncă Du- 
mitrița Turner a avut o comportare 
meritorie clasîndu-se pe locul doi la 
sol cu 19,00 puncte și la birnă cu 
18,60 puncte. Coechipiera sa Anca 
Chiș a ocupat locul trei la paralele — 
18,80 puncte și birnă — 18,55 puncte. 
Campioana sovietică Maria Filatova 
a terminat învingătoare la sărituri 
(19,35 puncte), birnă (19,50 puncte) 
și sol (19,60 puncte), iar Elena Gu
rina (U.R.S.S.) a ciștigat proba de 
paralele, cu 19,20 puncte.
• în runda a VIII-a a turneului

feminin de șah de la Bydgoszcz (Po
lonia), maestra româncă Margareta 
Teodorescu a ciștigat la Nana Iose
liani (U.R.S.S.), iar Eugenia Ghindă 
a remizat cu Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria). In clasament conduce 
Viorica Ilie (România) cu 5,5 puncte 
(1), urmată de Nina Gurieli și Nana 
Ioseliani (ambele U.R.S.S.) 5,5
puncte, Vreeken (Olanda) 4.5 puncte, 
Margareta Teodorescu (România) 4 
puncte.
• între 7 aprilie și 5 mai la Za- 

laegerszeg (Ungaria) se vor desfă

șura întrecerile unuia dintre tur
neele zonale ale campionatului mon
dial feminin de șah, la care Româ
nia este reprezentată de patru ma
estre : Elisabeta Polihroniade, Ger
trude Baumstark, Dana Nuțu și Mar
gareta Mureșan. Printre celelalte 
participante se numără Veroczy, 
Ivanka (Ungaria), Erenska, Szma- 
Cinska (Polonia), Eretova. Haidarova 
(Cehoslovacia), Donceva și Nesterova 
(Bulgaria). Paralel, se va disputa si 
un turneu masculin, la care vor fi 
prezenți maeștrii internaționali ro
mâni Theodor Ghițescu și Emil Un- 
gureanu.
• După cinci runde, în turneul in

ternațional de șah de la Zagreb con
duc Antunac (Iugoslavia) și Rodri- 
guez (Peru), cu cite 3,5 puncte, ur
mați de Kovacevici (Iugoslavia) — 3 
puncte. Marele maestru român Vic
tor Ciocîltea, care în runda a 5-a a 
întrerupt partida cu francezul Haik, 
totalizează 1,5 puncte.
• Meciurile disputate In ziua a

doua a competiției feminine de volei 
pentru „Cupa Savaria", care se des
fășoară la Szombathely (Ungaria), 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : grupa A : Ungaria — România 
3-2 (16—14, 12-15, 15-13, 10-15, 
15—12) ; U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0 
(15—8, 15—8, 15—6) ; grupa B :
R. P. D. Coreeană — Bulgaria 3—2 
(9—15, 15—8, 15—12, 5—15, 15—10) ; 
Cuba — Canada 3—0 (15—9, 16—14, 
15-7).
• Cu prilejul celei de-a 81-a reu

niuni anuale a Comitetului interna
tional olimpic, care își desfășoară 
lucrările la Montevideo, .au fost de
semnați patru noi membri ai foru
lui olimpic suprem : Rene Essomba 
(Camerun), Abu Samah (Malayesia), 
Richard Pound (Canada) și Yu Sum 
Kim (R.P.D. Coreeană). La propu
nerea președintelui C.I.O.. lordul 
Killanin. a fost confirmat mandatul 
lui Jean de Beaumont ca membru 
al comisiei executive a C.I.O.

în Capitală a avut loc. vineri. Ple
nara Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din Republica Socia
listă România.

Participanții la plenară au analizat 
activitatea desfășurată de C.N.A.P., 
de comitetele sale județene, munici
pale și orășenești. împreună cu alte 
organizații de masă și obștești, in
stituții științifice și culturale pentru 
popularizarea și înfăptuirea neabă
tută a politicii externe, de pace și 
înțelegere intre popoare, a partidului 
și statului nostru. Plenara a adoptat 
planul de activitate pe 1979.

In încheiere, participanții au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă în 
care se spune :

Exprimîndu-ne si cu acest prilej 
adeziunea deplină la politica internă 
și. externă a Republicii Socialiste 
România, elaborată și înfăptuită sub 
directa și înțeleaptă dumneavoastră

Adunare consacrată „Zilei sănătății"
„Ziua sănătății din Republica So

cialistă România" a fost marcată ieri 
în Capitală printr-o adunare in ca
drul căreia a fost evidențiată activi
tatea depusă în unitățile sanitare 
pentru realizarea programului referi
tor la perfecționarea asistentei me
dicale. program adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din octombrie 1977, 
pentru transpunerea în fapt a preve
derilor Legii privind asigurarea să
nătății populației.

Participanții la adunare au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, acționînd cu 
fermitate pentru traducerea in viată 
a Programului partidului, a indica

Simpozion pe tema: „Integrarea invătămîntuîui
cu cercetarea, producția
In aula Universității din București 

au început, vineri, lucrările celei de-a 
V-a ediții a Simpozionului național 
al cadrelor didactice cu tema „Inte
grarea învătămîntului cu cercetarea, 
producția și practica social-politică".

Simpozionul a fost deschis de Au
rel Duca, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor, vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. A luat 
apoi cuvîntul Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învătămîntului. care a 
prezentat realizările, și sarcinile in
stituțiilor de învățămînt. ale tuturor 
cadrelor didactice pe linia transpu
nerii în viață a hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, a indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind întărirea caracte
rului practic aplicativ al procesului 
instructiv-educativ. participarea tot 
mai activă a elevilor, studenților și 
corpului didactic la realizarea obiecti
velor de dezvoltare economică și so
cială a țării.

Programul simpozionului include 
numeroase comunicări științifice in 
care autorii propun noi soluții pen
tru adincirea procesului de integrare 
a învătămintului’ cu cercetarea și 
producția.

în încheierea ședinței plenare, 
participanții au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se subliniază :

Dezbătînd principalele probleme 
ale integrării învătămîntului cu cer
cetarea științifică, producția și prac
tica social-politică — concept modern 
formulat de dumneavoastră cu peste * • 

îndrumare, permiteți-ne, mult stimata 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă mulțumim din toată inima cen
tru sprijinul neprecupețit pe care îl 
acordați activității ce o desfășurăm.

In semn de adîncă apreciere a con
tribuției remarcabile pe care o adu
ceți promovării cauzei păcii, colabo
rării și prieteniei intre popoare, v-a 
fost conferită Medalia de aur ..Fre
deric Joliot-Curie". cea mai inaltă 
distincție a mișcării mondiale pentru 
pace.

Cu gîndul la apropiatul Congres al 
XII-lea al partidului și la cea de-a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei. vă asigurăm, stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotă- 
rirea noastră de a urma neabătut in
dicațiile și orientările dumneavoastră, 
de a munci cu tot devotamentul pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin în vastul efort de dezvoltare a 
tării, de sporire continuă . a presti
giului României socialiste pe scena 
politică a lumii contemporane.

țiilor pe care le-ați dat în numeroasa 
rinduri, personalul muncitor din do
meniul ocrotirii sănătății nu va pre
cupeți nici un efort pentru îmbună
tățirea calității asistentei sanitare, 
promovarea profilaxiei, utilizarea ra
țională a bazei materiale si îngri
jirea devotată a oamenilor muncii.

Tntîmpinînd marile evenimente po
litice ale anului. Congresul al XII-lea 
al partidului și cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei, cei peste 
40 000 de lucrători din unitățile sani
tare ale Capitalei vor munci cu: ho- 
tărîre nestrămutată și răspundere, co
munistă. urmînd minunatul dum
neavoastră exemplu, consacrindu-și 
întreaga pricepere și putere de mun
că necontenitei ridicări a nivelului 
sănătății populației.

și practica social-politică" 
un deceniu în urmă — cadrele didac
tice au demonstrat prin fapte că in
tegrarea stă la baza întregii concepții 
de organizare și desfășurare a pro
cesului instructiv-educativ, că aceasta 
reprezintă calea sigură, deosebit de 
eficientă, pentru stimularea și pu
nerea în valoare a întregului poten
țial de gindire și cutezanță creatoare 
de care dispun unitățile de învăță- 
mint pentru pregătirea profesională, 
pentru formarea tineretului în spiritul 
muncii.

Conștienți de faptul că activitatea 
pe care am desfășurat-o pînă in pre
zent nu a fost lipsită de unele ne
ajunsuri și greutăți care au făcut ca 
procesul de integrare să nu se ridice 
încă la nivelul posibilităților de care 
dispunem, cerințelor formulate de 
conducerea partidului nostru, ne an
gajăm să nu precupețim nici un efort 
pentru ca această idee revoluționară, 
care stă la baza muncii în școală, să 
fie aplicată cu tot mai bune rezultate. 
Animați de înaltul dumneavoastră 
exemplu, slujitorii școlii vor munci 
fără preget, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, pentru a 
forma viitoarele cadre cu înalță cali
ficare necesare societății pe care o 
edificăm, pentru ridicarea gradului 
general de civilizație și progres al 
tării, intimpinind cel de-al XlI-lea 
Congres al partidului și cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei cu noi 
și importante rezultate in activitatea 
de integrare a învătămîntului cu cer
cetarea Si producția, de modernizare 
continuă a școlii românești.

(Agerpres)

„LOZUL 
PRIMĂVERII"

Agențiile Loto-Pronosport si 
vînzătorii volanti din întreaga 
tară oferă amatorilor de loz în 
plic „Lozul primăverii", la care 
participanții pot obține autotu
risme „Dacia 1 300“ sau ,.Skoda 
120 L“. cîștiguri de 50 000, 10 000, 
5 000 lei. precum si numeroase 
alte premii în bani. ..Lozul pri
măverii" beneficiază de cîstieuri 
suplimentare în valoare de 
1 700 000 lei acordate din fond 
special de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 6 APRILIE 1979

Extragerea I : 50 90 88 36 7 39 27 
73 48

Extragerea a II-a : 45 85 69 19 18 
38 57 25 43

Fond total de cîștiguri : 874 397 lei, 
din care 22 988 lei report la cate
goria I.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S, 

9 și 10 aprilie. în țară : Vremea vă fi 
ușor instabilă, cu cer temporar noros. 
Vor căclea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, însoțite pe alocuri 
de descărcări electrice. Vint moderat, 
cu intensificări în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar valorile 
maxime între 8 și 18 grade, local mai 
ridicate în zona deluroasă. Izolat, con
diții de grindină. în București î Vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

• COMUNICAȚII PE 
RAZA LASERULUI. Un 
prim experiment de transmitere 
a informației cu ajutorul unor 
aparate de emisie-recepție cu 
laser s-a desfășurat zilele tre
cute în U.R.S.S. Unul din apa
rate a fost instalat pe clădirea 
Comisiei de Stat a Planificării 
din Estonia, de unde datele au 
fost trimise în receptorul aflat 
pe clădirea Direcției Centrale 
de Statistică din apropiere. în 
loc de cablu a fost utilizat un 
canal cu raze laser, care accele
rează de mai multe ori viteza 
de transmitere a datelor în com
parație cu canalele obișnuite. A- 
cest procedeu, realizat la cere
rea C.S.P. din Estonia, urmează 
să fie folosit la viitorul Centru 
republican de informatică. in

curs de organizare. Centrul va 
recepționa toate datele venite de 
la ministere, departamente, cen
trale etc., le va prelucra si va 
transmite rezultatele obținute 
abonaților interesați-

• IN LUPTĂ CU MAI
MUȚELE. Fără motive apa
rente. maimuțele din jungla ke- 
nyană au atacat două sate situa
te in nord-estul orașului Nai
robi. După ce au provocat ra
vagii ogoarelor cultivate cu po
rumb și alte plante, sute de ani
male s-au abătut asupra așeză
rilor, devastindu-le. Pentru a 
putea respinge atacurile, țărani 
înarmați au constituit adevăra
te detașamente de apărare. In
fata contraatacului neașteptat, 
invadatoarele s-au reîntors în

junglă, nu Insă înainte de a lua 
cu ele o bogată captură.

• BETADINUL
nou produs farmaceutic pentru 
tratarea arsurilor, realizat recent 
de specialiștii Institutului de 
hematologie din Varșovia. Ex
perimentat în mai multe clinici 
chirurgicale poloneze, acest un
guent s-a dovedit foarte eficient 
în vindecarea rapidă a epider
mei afectate de ^rsuri. El pă
trunde prin țesutul distrus de 
la suprafață fără să provoace 
efecte secundare. In urma trata
mentului, pe locurile arse se 
formează o peliculă fină care 
cicatrizează rănile, iar după o 
săptămînă pacientul se restabi
lește complet.

• HOMO PLASTIENS. 
Așa au denumit specialiștii ja
ponezi creația lor din silicon și 
masă plastică ce imită făptura 
umană. Această păpușă este su
perioară unor realizări similare 
anterioare prin faptul că DOsedă 
un sistem circulator propriu, 
care simulează circuitul singe- 
lui, bătaia pulsului și a inimii. 
Computerul la care este conec
tată păpușa din plastic înregis
trează și analizează reacțiile, iar 
pe un ecran poate fi chiar ur
mărit efectul unui masaj car
diac. Homo piastiens a fost con
ceput pentru scopuri științifice 
și pedagogice — în special pen

tru simularea măsurilor de re
animare și prim ajutor.

• EXODUL MILIO
NARILOR. De cităva vreme, 
reprezentanți ai păturii înstări
te din Marea Britanie manifes
tă un ciudat interes pentru două 
mici insule — Men, din Marea 
Irlandei, și Jersey, din golful 
Saint Malo. In ultimii șapte ani 
in insula Men s-au mutat zece 
mii de bogătași, iar pe terito
riul. și așa restrîns, al insulei 
Jersey s-a instalat un număr re
cord de milionari — 500. Cau
zele acestui exod ? Bucurîndu-se 
de o anumită autonomie, am

bele teritorii ce aparțin coroa
nei britanice au. de asemenea, 
un sistem de impozite propriu, 
mult mai avantajos decit al 
metropolei. în Anglia, de exem
plu. la un profit echivalent cu 
100 000 de dolari orice om de 
afaceri este supus unei impu
neri de 8 000 de dolari. în timp 
ce pe insula Men, pentru aceeași 
sumă se percepe un impozit de 
numai 2 000 dolari. Cît privește 
strămutarea, ea rămine doar pe 
hirtie, întrucit „imigranții" con
tinuă să-și petreacă cea mai 
mare parte din an în Anglia, 
ocupîndu-se în continuare de 
afacerile lor.

• PIRAMIDĂ RĂS
TURNATĂ. In imediata a- 
prooiere a piramidelor egiptene

e pe cale să se înalte o ..a opta 
minune a lumii", avind tot forma 
unei piramide. însă cu baza in 
sus. Mai nrecis. este vorba des
pre un complex hotelier aflat 
deocamdată in fază de nroiect. 
Prin forma sa de piramidă, așa 
cum se vede în macheta de 
mai jos, se consideră că hotelul 
nu constituie o prezentă care

ar dăuna vestitului ansam
blu al antichității. Clădirea prin
cipală. cea piramidală, va avea 
cinci niveluri. 24 metri înălțime 
si o vastă terasă cu vedere spre 
mormintele faraonilor.

• UN OU GIGANT, 
cu o înălțime de 1,60 m si gro
simea de 80 cm. a fost descope
rit în cursul unor săpături efec
tuate în partea de est a Argen
tinei. la aproximativ 60 km de 
orașul Rosario. Alături de oul 
giganț au fost descoperite o se
rie de fosile. Autoritățile locale 
au făcut apel la paleontologii 
din Buenos Aires pentru a face 
cercetări si a da răspuns la 
numeroasele întrebări ridicate 
de descoperirea oului gigant.
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„Acordurile asupra Canalului Panama COOPERAREA ECONOMICĂ Deschiderea Congresului național

al Partidului Socialist Francezsint ireversibile"
— declară guvernul panamez

CIUDAD DE PANAMA 6 (Ager
pres). — Guvernul panamez a făcut 
cunoscut că tratatele asupra Canalu
lui Panama și zonei adiacente, sem
nate cu S.U.A. în septembrie 1977, 
vor intra în vigoare în luna octom
brie ă acestui an. in pofida obstaco
lelor pe care partea nord-americană 
încearcă să le ridice în calea aplicării 
documentelor respective. în legă
tură cu aceasta, o comisie guverna
mentală panameză urmează să se 
întilnească cu un organism similar 
nord-american. pentru a discuta dife
rite aspecte privind aplicarea înțele
gerilor asupra Canalului Panama.

Relevînd ireversibilitatea acordu
rilor. un membru al acestei comisii a

Lupte violente în diferite localități 
din Nicaragua

MANAGUA 6 (Agerpres). — Noi 
ciocniri între Garda Națională si de
tașamente ale Frontului Sandinist de 
Eliberare au fost înregistrate la 
Leon. al doilea oraș ca mărime din 
Nicaragua. în timpul schimbului de 
focuri, sase persoane au fost ucise, 
între care trei soldați. Potrivit ob
servatorilor politici, acestea sint cele 
mai violente înfruntări armate în
registrate la Leon. după mișcarea 
insurecțională din septembrie anul 
trecut. Numeroși tineri, bănuit! de 
apartenență la frontul sandinist. au 
fost arestați de patrule militare.

După cum menționează agenția 
Prensa Latina, lupte violente între 
armată Si forte sandiniste au mai 
avut loc la Managua și în nordul

0 nouă fărădelege a rasiștilor 
din Africa de Sud

• Militantul de culoare Solomon Mahlangu a fost executat
• Val de proteste în rîndul populației africane

PRETORIA 6 (Agerpres). — Sfidînd 
opinia publică internațională, autori
tățile rasiste din Africa de Sud au 
anunțat că la 6 aprilie, la închisoa
rea centrală din Pretoria, a fost exe
cutat prin spinzurare militantul de 
culoare, Solomon Mahlangu, membru 
al Congresului Național African. 
Sentința de condamnare la moarte 
a patriotului sud-african a fost men
ținută de autoritățile rasiste, igno- 
rînd apelurile de clemență adresate 
de Consiliul de Securitate, de secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. de numeroși șefi de stat și de 
guvern din Africa și din întreaga 
lume.

Știrea condamnării la moarte a pa
triotului sud-african, în vîrstă de 23 
de ani, a provocat un val de pro
teste în rîndul populației africane 
din R.S.A., hotărîrea fiind condam
nată și de episcopul Desmond Tutu, 
secretar general al Consiliului sud- 
african al bisericilor.

Noua crimă comisă de autoritățile 
de la Pretoria demonstrează că R.S.A. 
și-a dobîndit pe drept trista faimă

Solutionarea problemelor dintre țările socialiste 
pe baza principiilor noi de relații — factor primordial 

al creșterii prestigiului socialismului in lume
„Considerăm că întărirea colaborării și conlucrării, a uni

tății și solidarității dintre toate țările care edifică noua orînduire 
are o importanță fundamentală pentru creșterea forței generale 
a socialismului, a influenței și prestigiului său pe plan inter
național."

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga activitate a Partidului Co

munist Român constituie o ilustrare 
vie. concludentă a unității organice, 
indisolubile dintre politica internă și 
cea externă, dintre sarcinile națio
nale și cele internaționale. Conducind 
cu succes opera de edificare a orîn- 
duirii noi. asigurind înflorirea multi
laterală a României socialiste și pro- 
movind o politică externă construc
tivă, de pace si colaborare priete
nească. partidul nostru răspunde in
tereselor vitale ale poporului român și 
isi îndeplinește, totodată, o înaltă în
datorire internațională, contribuind 
la cauza întăririi forțelor socialismu
lui în ansamblu, afirmării superiori
tății. creșterii influentei și prestigiu
lui său in lume.

Așa cum este știut, constituirea tă- • 
rilor socialiste a marcat o victorie 
istorică a clasei muncitoare, a po
poarelor din Întreaga lume. Teoria 
socialismului științific și-a dovedit 
vitalitatea pe planul practicii sociale, 
demonstrind posibilitatea lichidării 
orinduirii vechi, a exploatării și 
asupririi maselor muncitoare. Înfăp
tuirii aspirațiilor de libertate și pros
peritate ale popoarelor, făuririi unei 
orinduiri sociale înaintate, caracteri
zată prin dreptate si echitate, capa
bilă să asigure bunăstarea materială 
și spirituală a oamenilor muncii. Si 
este un adevăr incontestabil că po
poarele care s-au angajat în această 
uriașă operă revoluționară au dobin- 
dit succese de seamă — in țările so
cialiste au fost înfăptuite adinei pre
faceri structurale, au fost lichidate 
exploatarea si inegalitățile economice 
și sociale, energiile descătușate ale 
maselor au fost puse in slujba edi
ficării noii orinduiri. eforturile lor 
materializindu-se în progrese remar
cabile in dezvoltarea economiei, in 
înflorirea științei, tehnicii și culturii, 
în creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc. Desi
gur, nu totul este ideal în țările so
cialiste, mai există încă și unele lip
suri și neîmpliniri — dar este o reali
tate de netăgăduit că socialismul a 
soluționat un șir de cerințe vitale ale 
maselor celor mai largi în mod infi
nit mai judicios decit a făcut-o sau 
o poate face orînduirea capitalistă.

La Întărirea forțelor socialismului. 

precizat că proiectele de lege și bu
getele pentru aplicarea tratatelor, 
supuse în prezent aprobării Camerei 
Reprezentanților a S.U.A., tind să 
lezeze Republica Panama pe plan 
economic, denaturînd caracterul acor
durilor bilaterale semnate cu doi ani 
în urmă. în ultimele două săptămîni. 
Camera Reprezentanților a aprobat 
două proiecte de lege. în baza cărora 
părții panameze îi sînt limitate po
sibilitățile de a obține venituri din 
operațiunile de tranzit prin canal. 
Transferarea Canalului Panama si a 
zonei adiacente se va realiza în 
etape pînă în anul 2 000, cînd acestea 
vor trece sub controlul total al juris
dicției Republicii Panama.

tării. Un avion militar care bombarda 
o zonă muntoasă din apropiere de 
Murra a fost doborit de insurgenții 
sandiniști. Toate persoanele aflate la 
bordul avionului și-au pierdut viata.

La încheierea celei de-a IV-a pe
rioade legislative. Congresul Națio
nal (parlamentul) din Nicaragua a 
ales doi senatori și un deputat — 
toți membri ai Partidului Liberal Na
tionalist, de guvernămînt — pentru 
a asigura președinția republicii. în 
caz de absentă temporară sau defini
tivă a șefului statului, generalul 
Anastasie Sonjoza. Desemnarea celor 
trei parlamentari la președinție co
incide cu un anunț oficial, potrivit 
căruia președintele Somoza va părăsi 
tara în cursul săptăminii viitoare.

de țară ,a închisorilor, țara cu cei 
mai mulți condamnați la moarte. Sta
tisticile ,,oficiale" recunosc că numai 
în anul trecut în Republica Sud-A- 
fricană au fost executate 132 de per
soane.

LUANDA 6 (Agerpres). — Hotă
rîrea autorităților de la Pretoria de 
a executa sentința de condamnare 
la moarte pronunțată împotriva lui 
Solomon Mahlangu, militant al Con
gresului Național African din Africa 
de Sud (C.N.A.), reprezintă o încer
care de a intimida populația de cu
loare care luptă împotriva rasismu
lui, a declarat, la Luanda, Thabo 
More, membru al Comitetului Națio
nal Executiv al C.N.A.

Mahlangu și-a consacrat viața cau
zei juste a eliberării poporului de 
sub jugul discriminării rasiale — a 
subliniat Thabo More, care a relevat 
că hotărîrea criminală a rasiștilor 
de la Pretoria provoacă mînia și in
dignarea patrioților africani, întă
rind hotărîrea lor de a lupta pînă la 
victoria finală.

la sporirea prestigiului și puterii sale 
de atracție, România socialistă își 
aduce o contribuție de seamă prin 
realizările remarcabile în făurirea 
unei economii puternice, de un deo
sebit dinamism și care înregistrează 
ritmuri de creștere dintre cele mai 
înalte din- lume, prin ridicarea nive
lului de bunăstare și civilizație a în
tregii națiuni, perfecționarea conti
nuă a conducerii vieții sociale și a- 
dîncirea democrației socialiste, prin 
preocuparea stăruitoare pentru, înră
dăcinarea și afirmarea spiritului de 
echitate, prin umanismul revoluțio
nar consecvent si înflorirea multila
terală a personalității umane.

Este convingerea partidului nostru 
că cu cit fiecare țară socialistă de
monstrează practic, efectiv capacita
tea noii orinduiri de a soluționa mai 
bine cerințele progresului societății, 
aspirațiile vitale ale celor ce mun
cesc. cu atit va spori puterea de a- 
tracție a socialismului, va creste 
prestigiul său în lume.

In același timp, partidul nostru 
pornește de Ia convingerea că supe
rioritatea socialismului este chemată 
să se afirme nu numai pe planul vie
ții social-politice si economice inter
ne. naționale, ci și prin promovarea 
unui nou tip de relații internaționale. 
Omenirea a cunoscut din plin tragica 
experiență a relațiilor internaționale 
promovate de imperialism — relații 
caracterizate prin inegalitate, domi
nație și spolierea celor mai slabi de 
către cei puternici, prin acte de imix
tiune și dictat. în mod deosebit este 
proprie imperialismului politica de 
forță și amenințare cu forța, re
curgerea la arme pentru promovarea 
propriilor interese — ceea ce a dat 
naștere la nenumărate conflicte și 
războaie, a adus daune teribile ome
nirii. a provocat imense distrugeri și 
vărsări de sînge. mari suferințe po
poarelor.

Este incontestabil că unul din prin
cipalii factori care au făcut ca ideile 
socialismului științific să încolțească 
în conștiința a milioane și milioane 
de oameni constă tocmai în faptul că 
popoarele și-au legat de socialism 
speranța și aspirațiile că noua orîn
duire va statornici și va determina 
promovarea unor relații internaționa

INTRE ROMÂNIA
ȘI SRI LANKA

COLOMBO 6 (Agerpres). — La Co
lombo s-au încheiat lucrările celei 
de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Socialistă Sri Lanka prin semnarea 
de către Gheorghe Lazăr. adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, președin
tele părții române, și W. M. Tilaka- 
ratna. secretar la Ministerul Finanțe
lor si Planificării, președintele părții 
srilankeze. a Protocolului privind ac
țiunile de lărgire a schimburilor co
merciale si de cooperare economică 
în domeniile industriei, agriculturii, 
în alte domenii.

Președintele părții române a fost 
primit de către Ranasinghe Premada- 
sa. primul ministru al R.D.S. Sri 
Lanka, și a avut convorbiri de lucru 
cu miniștrii finanțelor, transporturi
lor. pescuitului, administrației publi
ce. dezvoltării industriale rurale și 
comerțului.

Aniversarea ziarului 
„Unsere Zeit"

BONN 6 (Agerpres). — La tipogra
fia uncie se editează ziarul comuniș
tilor vest-germani „Vnsere Zeit" a 
avut loc o manifestare consacrată 
împlinirii a zece ani de la apariția 
primului număr al ziarului. Cu acest 
prilej, președintele Partidului Co
munist German, Herbert Mies, a 
vorbit despre popularizarea activi
tății comuniștilor din R.F.G., in lupta 
pentru apărarea intereselor oame
nilor muncii.

Componența noului guvern spaniol
MADRID 6 (Agerpres). — Secre

tariatul de Stat pentru Informații a 
anunțat oficial la Madrid componen
ta noului guvern spaniol format de 
premierul Adolfo Suarez.

Noul guvern, al treilea condus de 
Adolfo Suarez, cuprinde 23 de mi
niștri. din care doi sint militari.

Funcția de prim-vicepreședi.nte al 
Consiliului de Miniștri însărcinat cu 
problemele securității și apărării na
ționale a fost încredințată generalu
lui Manuel Gutierrez Mellado. iar

Răspunsul R. P. Chineze
la nota M. A. E. al R. S. Vietnam
BEIJING 6 (Agerpres). — într-o 

notă de răspuns la nota Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.S. Viet
nam din 4 aprilie în care se exprimă 
acordul guvernului vietnamez pentru 
începerea convorbirilor cu R.P. Chi
neză la 10 aprilie a.c.. Ministerul 
Afacerilor Externe, al R.P. Chineze 
arată că, dacă nu se vor. crea noi 
complicații, „delegația guvernamen
tală chineză, condusă de Han Nian- 
long, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, va sosi la Hanoi la 14 
aprilie 1979“.

le noi. care să le chezășuiască liber
tatea. respectarea dreptului lor sacru 
de a decide asupra propriilor destine, 
să le creeze cadrul necesar pentru 
a-și putea concentra eforturile în di
recția progresului cconomico-social, 
a-și folosi capacitățile creatoare pen
tru creșterea propriei bunăstări. în 
același timp, popoarele și-au legat 
de țările socialiste speranța că noile 
relații internaționale promovate de 
acestea vor înlătura pentru totdeau
na flagelul războaielor și conflictelor 
armate, cu întreg cortegiul lor de 
suferințe și distrugeri, vor asigura 
statornicirea unei păci trainice in 
lume, raporturi de prietenie, de con
lucrare rodnică, cu adevărat frățeas
că, intre toate națiunile.

Iată de ce revine țărilor socialiste 
misiunea istorică de a acționa stărui
tor, neobosit, spre a impune afirma
rea și generalizarea pe planul întregii 
vieți internaționale a unor raporturi 
interstatale noi, radical și diametral 
opuse relațiilor promovate de impe
rialism. Și, firește, exemplul prac
tic, concret, prototipul acestor ra
porturi sînt chemate să-1 dea înseși 
relațiile dintre țările socialiste, ca 
model de raporturi pentru toate 
popoarele. Cristalizarea unor ase
menea raporturi, conturarea prin
cipiilor si normelor ce trebuie să gu
verneze relațiile dintre țările socia
liste au constituit, istoricește, o sar
cină cu totul nouă, revoluționară. 
Desfășurarea procesului de căutări și 
perfecționări, experiența însăsi a re- 
latiilor'dintre tarile socialiste au de
monstrat si verificat că miezul aces
tor raporturi îl constituie respectarea 
strictă a principiilor independentei si 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
Interne, avantajului reciproc si întra
jutorării tovărășești, solidarității in
ternaționale. Tocmai aceste principii 
— considerate ca un tot unitar și in
disolubil, din care nici un principiu, 
nici un element nu poate fi alienat 
sau știrbit fără a se afecta întregul 
lor ansamblu — constituie temelia 
trainică pentru dezvoltarea și întă
rirea fiecărei țări socialiste, pentru 
egalizarea nivelurilor lor de dezvol
tare economică, pentru realizarea 
unității țărilor socialiste, pentru spo

PARIS 6 (Agerpres). — Vineri s-au 
deschis la Metz lucrările Congresu
lui national al Partidului Socialist 
Francez, chemat să facă bilanțul ac
tivității în cei doi ani care au trecut 
de la congresul precedent, să stabi
lească linia politică, obiectivele și 
sarcinile partidului pe următorii doi 
ani.

La congres participă delegați aleși 
de federațiile P.S. Francez, membri 
ai Comitetului Director al partidului.

Preocupări pentru reducerea consumului de energie
Noi măsuri anunțate de președintele S.U.A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter a prezen
tat. joi seara. într-o alocuțiune televi
zată. o serie de măsuri. în completa
re la programul energetic al Admi
nistrației din aprilie 1977, destinate, 
în principal, reducerii consumului de 
petrol în S.U.A. cu 5 la sută. „Irosim 
prea multă energie, cumpărăm mult 
prea mult petrol din țări străine și 
nu producem suficient petrol, gaze 
sau cărbune în Statele Unite" — a 
subliniat el. în opinia sa, „criza ener
giei este reală". „Acesta este un 
pas dureros, dar vi-1 voi prezenta 
deschis — fiecare dintre noi va tre-, 
bui să folosească mai puțin petrol și

Programul adoptat
HAGA 6 (Agerpres). — Guvernul 

olandez a adoptat un program de 
măsuri privind economisirea de ener
gie, între care și reducerea cu cinci 
la sută a consumului național de 
produs^ petrolifere.

Măsurile au fost prezentate de pri
mul ministru. Andreas Van Agt. în 
cadrul unei conferințe de presă.

cea de al doilea vicepreședinte în
sărcinat cu problemele economice lui 
Fernando Abril Martorell.

Alte portofolii mai importante au 
fost repartizate după cum urmează : 
ministrul afacerilor externe — Mar
celino Oreja Aguirre ; ministru de 
finanțe — Jaime Garcia Anoveros ; 
de interne — generalul Antonio Iben 
Ibanez Freire ; justiției — Inigo Ca- 
vero Lataillade ; industriei — Carlos 
Bustelo y Garcia del Real : agricul
turii — Jaime Lamo de Espinosa etc.

„Guvernul chinez — se spune în 
nota transmisă de agenția China 
Nouă — dorește să reafirme că 
partea chineză speră sincer că China 
și Vietnamul pot purta negocieri la o 
dată apropiată, intr-un efort comun 
de a căuta măsuri practice pentru 
asigurarea păcii și liniștii de-a lun
gul frontierelor lor, pentru restâbilirea 
relațiilor normale și pentru a pro
ceda. apoi, la soluționarea disputelor 
lor de frontieră, teritoriale si de altă 
natură, contribuind astfel la pacea, 
liniștea și stabilitatea în Asia de 
sud-est și în Asia în ansamblu".

rirea prestigiului si forței de atracție 
a socialismului in lume.

Este o realitate obiectivă că relații
le internaționale socialiste se dezvoltă 
între țâri deosebite — ca mărime și 
potential, ca grad de dezvoltare social- 
economică. tradiții istorice și trăsături 
naționale distincte, care soluționează 
problemele construirii noii orinduiri 
potrivit acestei mari diversități de 
condiții specifice. „Tocmai faptul că 
socialismul se realizează în confor
mitate cu condițiile specifice din fie
care tară, prin aplicarea legităților și 
principiilor generale — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — dă 
forță, tărie si perspectivă dezvoltării 
continue a socialismului, afirmării 
sale ca o orinduire superioară din 
toate punctele de vedere".

în aceste împrejurări. în mod fi
resc se cristalizează o mare varie
tate de experiențe, modalități deose
bite, căi și mijloace diferite de acți
une ; pot apărea, și într-adevăr apar, 
păreri diferite, puncte de vedere 
deosebite, chiar divergente în legă
tură cu abordarea problemelor edifi
cării noii orinduiri sau a unor feno
mene ale vieții internaționale ; tot
odată. este o realitate că țările socia
liste au moștenit și ele. de la trecu
tul istoric, unele probleme nerezol
vate. Partidul nostru consideră că 
asemenea deosebiri nu trebuie trans
formate în surse de tensiune, nu tre
buie în nici un caz să afecteze rela
țiile de prietenie si solidaritate dintre 
țările socialiste. Important este ca a- 
tunci cind se manifestă deosebiri de 
păreri, divergente, cînd apar unele 
probleme litigioase, să se acționeze 
în spirit tovărășesc, prin consultări 
si tratative, purtate cu dorința de a 
se ajunge la clarificări, la soluții re
ciproc acceptabile, pe baza respectă
rii stricte, absolute si necondiționa
te a principiilor de relații socialiste, 
prmărindu-se consecvent dezvoltarea 
colaborării și unității.

Solutionarea oricăror probleme din
tre oricare țări socialiste pe cale ex
clusiv politică, prin discuții, tratative, 
negocieri decurge logic din însăși na
tura relațiilor internaționale socialiste 
și este singura cale compatibilă cu 
acestea. Se poate, astfel, spune că ță
rilor socialiste le revine misiunea de 
a demonstra întregii comunități mon
diale că socialismul este capabil să a- 
sigure solutionarea constructivă a ori
căror probleme litigioase, oricit ar fi 
ele de complexe, să găsească regle
mentări juste si echitabile. în consens 
cu interesele popoarelor, cu cerințele 
majore ale cauzei păcii.

De altfel, este bine cunoscut că 
unul din aspectele nodale, hotăritoare 
ale întregii vieți internaționale este 
soluționarea problemelor litigioase 

deputati. senatori socialiști, precum 
și invitați ai partidelor și formațiu
nilor politice și de masă din Franța, 
reprezentanți ai unor partide socia
liste si social-democrate. comuniste 
și muncitorești, ai unor mișcări de 
eliberare națională. Partidul Comu
nist Român este reprezentat de Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

să plătească mal mult pentru el“ — 
a spus președintele.

Lista de măsuri anunțată cuprinde 
liberalizarea treptată a preturilor la 
petrolul produs în S.U.A.. vizînd re
lansarea industriei extractive națio
nale a țării, impunerea profiturilor 
„enorme și nemeritate" pe care unele 
companii petroliere le vor obține prin 
aplicarea acestor măsuri, la o taxă 
destinată creării unui „fond de secu
ritate economică". în special pentru 
finanțarea valorificării unor noi surse 
energetice, limitări obligatorii de 
temperatură în birourile instituțiilor 
publice, trecerea centralelor electrice 
care folosesc petrol pe cărbune etc.

de guvernul olandez
După ce a relevat că consumul de 
energie al Olandei a crescut prea 
mult în ultimii ani. Van Agt a atras 
atenția că această situație nu mai 
poate fi tolerată. După ce a făcut 
apel la populație să-și reducă con
sumul casnic de energie, el a anun
țat că guvernul a hotărît limitarea 
vitezei de circulație a automobilelor 
pe autostrăzi la 100 km pe oră, pre
cum și reducerea iluminatului pe 
străzi. Asemenea măsuri sînt nece-
sare în condițiile în care continuă să 
crească prețurile la petrol pe piața 
internațională, a precizat premierul 
Van Agt, avertizînd că, „dacă nu se 
realizează sarcina reducerii cu cinci 
la sută a consumului energetic, gu
vernul va adopta măsuri obligatorii".

Noi pași pe calea 
normalizării relațiilor 

interyemenite
ADEN 6 (Agerpres). — Autoritățile 

din R.A. Yemen și R.D.P. Yemen au 
trecut la efectuarea schimbului de 
prizonieri și răniți în conflictul ar
mat de luna trecută la frontiera din
tre cele două țări — relatează agen
ția irakiană de informații I.N.A.

Yahya Jaghman. trimis special al 
președintelui R.A. Yemen, a sosit la 
Aden pentru a examina cu oficiali
tățile din R.D.P. Yemen problemele 
referitoare la constituirea comisiilor 
institutionale însărcinate cu reunifi- 
carea celor două state yemenite și 
cu aplicarea deciziilor convenite de 
președinții R.A. Yemen si R.D.P. 
Yemen cu prilejul recentei reuniuni 
interyemenite la nivel înalt — infor
mează agenția I.N.A.

pe cale pașnică, nu prin recurgere Ia 
forța armelor ; aceasta constituie un 
comandament suprem, valabil oriun
de in lume, in relațiile dintre toate 
statele, indiferent de orinduire. Cu 
atit mai mult, în mod deosebit, se 
impune să nu se recurgă la acțiuni 
militare între țări care construiesc 
noua orînduire socială, în care la pu
tere se află clasa muncitoare, in care 
conducerea întregii vieți politico-so- 
ciale revine maselor populare — 
profund interesate în statornicirea 
unui climat de pace și colaborare, de 
liniște si securitate pentru a-si putea 
înfăptui opera istorică la care s-au 
angajat. Interesele supreme ale con
struirii noii orinduiri trebuie să fie 
întotdeauna puse pe primul plan, să 
prevaleze asupra oricărei probleme. 
Nu se poate justifica prin nimic, prin 
nici un fel de motiv recurgerea la 
arme, la acțiuni militare pentru so
lutionarea problemelor, o asemenea 
cale fiind în contradicție categorică 
cu înseși principiile care stau la, baza 
socialismului.

în strictă concordantă cu această 
orientare principială, recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. a aprobat in unani
mitate poziția României socialiste 
față de evenimentele din Asia de 
sud-est. „Partidul și statul nostru — 
se arată, astfel. în hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. — s-au pronunțat și se 
pronunță ferm pentru ca în relațiile 
dintre popoarele care făuresc noua 
orînduire socială, existente in această 
parte a lumii, să se renunțe cu hotă- 
rîre la folosirea forței pentru soluțio
narea problemelor dintre ele — indi
ferent de cauzele care au generat 
aceste probleme — făcîndu-se totul 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării. în spiritul principiilor care că
lăuzesc relațiile dintre țările socialis
te".

Nu încape îndoială că soluționarea 
exclusiv pe cale politică, prin trata
tive a oricăror probleme dintre țările 
socialiste este o necesitate majoră 
care răspunde intereselor vitale ale 
propriilor popoare, ale însăși operei 
de construire a socialismului. care 
presupune concentrarea tuturor efor
turilor. a întregului potențial material 
și uman pentru înfăptuirea vastelor 
programe constructive, de moderni
zare și dezvoltare intensă a forțelor 
de producție, pentru atingerea unor 
niveluri superioare de productivitate 
a muncii, de creștere a nivelului de 
trai si făurire a unei civilizații socia
liste tot mai înalte.

Aceasta reprezintă, totodată, o în
datorire fată de toate țările socialiste, 
fată de toate partidele comuniste, 
fată de comuniștii din toate țările, 
fată de toate forțele democratice, 
progresiste, din întreaga lume, fată

Caldă manifestare a
Ansamblul de cîntece și dan

suri folclorice „Bistrița" din Ba
cău, aflat in turneu de priete
nie in Jamahiria Libiană, a pre
zentat primul spectacol in loca
litatea Aesa, de lingă Tripoli, in 
cadrul unui festival folcloric. 
Spectacolul dedicat bunelor rela
ții romăno-libiene și importan
tului eveniment — așteptata vi
zită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la invitația colonelu-

In legătură cu Tratatul de prietenie, alianță 
și asistență mutuală dintre ILR.S.S. și R.P. Chineză

BEIJING 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
Comitetul Permanent al celei de-a 
V-a Adunări Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze, la 
cea de-a VII-a sesiune a sa din 3 
aprilie 1979. a hotărit să nu mai pre
lungească Tratatul de prietenie, a- 
liantă si asistentă mutuală dintre 
Republica Populară Chineză și 
U.R.S.S.. care a fost semnat la Mos
cova la 14 februarie 1950 și a intrat 
în vigoare la 11 aprilie în același 
an. si care urmează să expire la 11 
aprilie 1980.

Hotărîrea de mal sus — mențio
nează agenția — a fost notificată 
părții sovietice la 3 aprilie 1979 de 
către ministrul de externe al R.P. 
Chineze. Huang Hua. în cadrul unei 
întîlniri cu ambasadorul sovietic în 
China. J. S. Scerbakov, căruia i-a re
afirmat poziția guvernului chinez : 
deosebirile de principiu dintre China 
si U.R.S.S. nu trebuie să împiedice 
menținerea si dezvoltarea relațiilor 
lor normale de stat, bazate pe cele 
cinci principii ale respectării recipro
ce a suveranității si integrității te
ritoriale. neagresiunii reciproce, ne
amestecului în problemele interne ale 
celuilalt, egalității si avantajului re
ciproc si coexistentei pașnice. în a- 
cest scop — așa cum relatează a- 
gentia China Nouă — guvernul chi
nez a propus guvernului sovietic să 
aibă loc tratative intre China Si U- 
niunea Sovietică în vederea regle
mentării problemelor nesolutionate si 
îmbunătățirii relațiilor dintre cele 
două țări.

SITUAȚIA DIN MAURITANIA
Dizolvarea guvernului 

șl instituirea unui Comitet Militar 
de Salvare Naționala

NOUAKCHOTT (Agerpres). — Un 
comunicat difuzat de postul de ra
dio Nouakchott si reluat de agen
țiile internaționale de presă anunță 
că. la 6 aprilie, președintele Comi
tetului Militar de Redresare Națio
nală din Mauritania. Mustapha Ould 
Mohamed Salek. a dizolvat guvernul 
si a instituit, sub conducerea sa. un 
Comitet Militar de Salvare Naționa
lă. Comunicatul precizează că. de a- 
cum înainte, forțele armate vor e- 
xercita puterea în Mauritania si că 
orice activitate politică în țară a fost 
suspendată. Comitetul Militar de 
Salvare Națională se angajează „să 
restabilească un climat de încredere 
cu toate țările dispuse să respecte 
demnitatea si suveranitatea Mauri- 
taniei".

de toti cei ce militează pentru trans
formarea socialistă a societății si care 
sînt vital interesați în creșterea si 
întărirea prestigiului socialismului, ca 
exemplu și model de urmat. Pe bună 
dreptate s-a spus că socialismul si 
pacea sînt de nedespărțit, iar rezol
varea pe cale pașnică a neînțelegeri
lor sau diferendelor se înscrie ca o 
cerință majoră a cauzei păcii și des
tinderii internaționale, ca o înaltă 
obligație pentru a răspunde încrederii 
popoarelor în capacitatea socialismu
lui de a făuri o lume mai bună și 
mai dreaptă, eliberată de coșmarul 
războaielor. în care să domnească 
prietenia si colaborarea rodnică între 
toate națiunile, asigurindu-se astfel 
înflorirea continuă a civilizației 
umane.

Fără îndoială că fiecare progres în 
aplanarea si solutionarea problemelor 
aflate in suspensie. în stingerea foca
relor de conflict, fiecare pas în dez
voltarea dialogului constructiv vor fi 
salutate cu satisfacție de opinia pu
blică. de toti prietenii țărilor în cau
ză. de forțele înaintate de pretutin
deni. de toate popoarele lumii, care 
doresc cu ardoare pacea, destinderea, 
înțelegerea, colaborarea.

Așa cum este știut, promovarea 
consecventă a noilor principii, ca 
temelie trainică a raporturilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste constituie o 
orientare fermă, neabătută a Româ
niei — consacrată în documentele 
programatice ale partidului nostru, 
un obiectiv fundamental în sluiba 
căruia secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
desfășoară o prodigioasă activitate. 
Reafirmând această orientare, recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. a stabilit ca 
România să acționeze și în viitor, 
cu aceeași consecventă, pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie cu 
toate statele socialiste, să nu se an
gajeze pe calea blamărilor sau eti
chetărilor. ci să facă totul pentru a 
contribui la depășirea divergentelor, 
pentru solutionarea constructivă a 
problemelor, restabilirea încrederii si 
normalizarea relațiilor, pentru întă
rirea unității si solidarității tuturor 
statelor care edifică noua orînduire 
socială, a tuturor partidelor comunis
te si muncitorești. Este absolut evi
dent că aceasta nu reprezintă o po
ziție de „neutralitate", ci. dimpotri
vă. o poziție activă si militantă, o 
atitudine consecvent revoluționară, 
de luptă pentru interesele generale 
ale socialismului, pentru apărarea 
prestigiului său si creșterea influen
tei sale in lume.

Unitatea a constituit din totdeauna 
izvorul forței comuniștilor, in condi
țiile de astăzi unitatea țărilor socia
liste fiind un factor determinant pen
tru întregul proces revoluționar mon
dial, pentru întărirea frontului anti- 
imperialist, pentru apărarea păcii in 
lume, pentru înseși destinele umani
tății. Comuniștii, întregul popor ro
mân nutresc convingerea fermă că, 
acționind in spiritul colaborării și 
solidarității, făcînd să prevaleze ceea 
ce este comun și esențial, punînd 
mai presus de orice interesele uni
tății, țările socialiste vor aduce o 
contribuție tot mai importantă la 
aceste nobile idealuri.

Al. CAMPEANU

prieteniei româno-libiene
lui Moammer El Geddafi, con
ducător al Marii Revoluții de la 

'1 septembrie — s-a bucurat de 
un deosebit succes. Dansurile, 
ca și cintecele strălucit interpre
tate de Sofia Vicoveanca au cu
cerit publicul spectator, care 
i-a ovaționat îndelung pe solii 
artei românești, transformând 
această întilnire artistică ro- 
măno-libiană intr-o entuziastă 
manifestare de prietenie.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — în de
clarația guvernului sovietic, difuzată 
de agenția T.A.S.S.. referitoare la 
hotărîrea din 3 aprilie 1979 a gu
vernului R.P. Chineze de a nu mai 
prelungi Tratatul de prietenie, a- 
liantă si asistentă mutuală dintre U- 
niunea Sovietică si R.P. Chineză în
cheiat în 1950. a cărui valabilitate 
pe o perioadă de 30 de ani expiră 
în aprilie 1980. se arată că această 
hotărîre a fost luată, deși însuși tra
tatul prevede că poate fi prelungit 
cu acordul ambelor părți.

După ce se referă pe larg la ro
lul Tratatului sovieto-chinez în dez
voltarea relațiilor pe multiple pla
nuri dintre U.R.S.S. si R.P. Chineză, 
inclusiv într-o serie de momen
te importante din perioada ce 
a trecut de la încheierea aces
tui tratat, declarația subliniază că 
în ce privește Uniunea Sovietică, a- 
titudinea sa fată de Tratatul de prie
tenie. alianță si asistentă mutuală cu 
R.P. Chineză a fost întotdeauna cla
ră si consecventă. Ea decurge din po
ziția principială a U.R.S.S. Jte
tratatele încheiate și angajan. 1S ij 
asumate pe care le respectă nda-., 
tut.

Forța Si eficienta Tratatului sovie
to-chinez din 1950 — se spune în de
clarație — a constat în aceea că el 
exprimă voința neabătută a celor 
două mari popoare de a trăi în pace 
si prietenie.

Uniunea Sovietică continuă să 
nutrească un respect profund fată de 
poporul chinez, fată de istoria și 
cultura acestuia. Nu există motive o- 
biective de înstrăinare și cu atît mal 
mult de confruntare între popoarele 
celor două țări ale noastre.

în încheierea declarației se arată : 
Partea sovietică declară că întreaga 
răspundere pentru încetarea valabi
lității Tratatului de prietenie, alian
ță si asistentă mutuală dintre U.R.S.S. 
și R.P. Chineză revine părții chi
neze. Uniunea Sovietică, firește, va 
trage concluziile corespunzătoare din 
acțiunile sus-amintite ale părții chi
neze.
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transmit:
Convorbiri sovieto-unga- 

yg. La Moscova au avut loc vineri 
convorbiri între președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. Alek
sei Kosîghin. și președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare, 
Gydrgy Lazar, care s-a aflat in ca
pitala sovietică intr-o vizită de lucru 
— relatează agenția T.A.S.S. Au fost 
examinate aspecte ale relațiilor bi
laterale. probleme ale dezvoltării spe
cializării și cooperării în producție 
si alte chestiuni de interes reciproc.

Kurt Waldheim în O. 
Germană. A§entia A.D.N. infor
mează că la Berlin a avut loc. vi
neri. o întilnire intre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, si Kurt Waldheim, se
cretarul general al O.N.U.. aflat în
tr-o vizită oficială în R.D.G. în a- 
ceeasi zi. în capitala R.D. Germane 
au început convorbiri între Kurt 
Waldheim și ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G.. Oskar Fischer.

Sub auspiciile Asociației de 
prietenie coreeano-române și 
Comitetului administrativ al 
orașului Wonsan, la Casa de 
cultură a tineretului din locali
tate a avut loc vernisajul expo
ziției „Momente din istoria po
porului român". In cuvintărilfy 
rostite cu acest prilej. Kim Buf 
Ghil, președintele Comitetului 
administrativ al orașului Won
san, și Paul Marinescu, ambasa
dorul României la Phenian, au 
evidențiat relațiile de strînsi 
prietenie, colaborare și conclu- 
crare tovărășească dintre partir 
dele, țările și popoarele coreean 
și român.

0 nouă întilnire a conec
torilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
la convorbirile sovieto-americane cu 
privire la limitarea înarmărilor stra
tegice ofensive a avut loc vineri la 
Geneva.

Iranul și mișcarea țărilor 
nealiniate. AiatoIahul Khomemy, 
liderul religios șiit iranian, a primit 
pe ministrul afacerilor externe al 
Republicii Sri Lanka, A. C. S. Ha- 
meed, aflat în vizită oficială în Iran, 
în cadrul întrevederii au fost discu
tate probleme privind mișcarea ță
rilor nealiniate și posibilitatea alătu
rării Iranului la această mișcare. 
După cum relatează agenția irakiană 
de informații I.N.A.. AiatoIahul Kho- 
meiny a declarat că Iranul este o 
țară nealiniată care și-a dobîndit li
bertatea și independența. Totodată, 
el a arătat că problema alăturării 
Iranului la mișcarea țărilor nealiniate 
va fi examinată de guvernul iranian.

Comunicatul comun lao- 
țiano—tailandez semnat 13 ,n- 
cheierea vizitei oficiale în Tailanda 
a delegației guvernamentale a R.D.P. 
Laos, condusă de primul ministru 
Kaysone Phomvihane, relevă hotă- 
rirea părților de a-și dezvolta rela
țiile pe baza principiilor respectării 
mutuale a independenței, suveranită
ții și integrității teritoriale. Comu
nicatul consemnează cu satisfacția 
înregistrarea unpi progres perma
nent în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și înțelegere reciprocă între 
cele două țări.
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