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ÎN ZIARUL DE AZI:
• Problemele majore 
ale agriculturii - sub
stanța fertilă a dezbate
rilor • Utilajele casa
te... produc I • „Cum 
am obținut recordul na
țional de înaintare în 
mină" • RUBRICILE 
NOASTRE : Din țările 
socialiste ; Sport; De 

pretutindeni.

în aceeași însuflețită ambianță de caldă cordialitate, de profundă stimă

și prețuire față de solii poporului român, ieri a continuat

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

IN REPURLICA GABONEZĂ
------- NICOLAE CEAUȘESCU: ---------------

Dezvoltînd larg relațiile cu țările africane, 
înțelegem bine preocupările acestor state pentru 
lichidarea deplină a colonialismului, pentru a deveni 
stăpîne pe bogățiile naționale și a le folosi în 
interesul dezvoltării lor economico-sociale 
independente.

------  OMAR BONGO: --------------------------
Noi nu putem decit să vă mulțumim pentru 

sprijinul pe care n-ați încetat niciodată să-l acordați 
soluționării problemelor africane de către africanii 
înșiși, întăririi unității și solidarității statelor africane 
și pentru sprijinul pe care, de asemenea, nu ați 
încetat niciodată să-l acordați luptei popoarelor din 
Rhodesia și Namibia, cauzei lichidării oricărei 
politici și oricărei practici de discriminare rasială 
în lume.

in timpul mitingului prieteniei dintre popoarele român și gabonez din orașul Franceville

imn PK$EDnu nicolae nscsai
CO PREȘEDINTELE OMAR BONGO

In agricultură, cea mai urgentă sarcină:
SEMĂNATUL J 
PORUMBULUI

• Măsuri adecvate condițiilor climatice pentru ter
minarea în scurt timp a lucrărilor • Zilnic — o 
viteză la semănat de peste 300 000 ha • Răs
punderea mecanizatorilor și a specialiștilor pentru 

respectarea riguroasă a regulilor agrotehnice

Marți, la Franceville, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a avut 
o nouă întilnire cu președintele Re
publicii Gaboneze, 6mar Bongo.

Cu prilejul noului dialog, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă

DINEU OFERIT IN ONOAREA
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

La încheierea primei zile a vizitei 
oficiale de prietenie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, si tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat parte la un 
dineu oferit in onoarea lor de pre
ședintele Republicii Gaboneze. Omar 
Bongo, si doamna Josephine Bongo, 
la Palatul „Renovation".

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Virgil Trofin. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, viceprim- 
ministru al guvernului. Ștefan An
drei. membru supleant al Comite

Toastul președintelui 
Omar Bongo

Domnule președinte al Republicii Socialiste România,
Doamnă Ceaușescu,
Onorați invitați,

Cele citeva ore ție care le-ați petrecut în țara noastră 
v-au dat, fără îndoială, ocazia să apreciați bucuria și 
mindria pe . care întregul popor gabonez, partidul său, 
guvernul și eu personal le încercăm, primind pe emi
nentul om de stat care sinteți dumneavoastră. Această 
bucurie și această mindrie sint cu atit mai mari cu cit 
vizita dumneavoastră a fost așteptată cu nerăbdare după 
ultima mea călătorie în țara dumneavoastră, frumoasă 
și foarte dinamică. Dorința noastră de a ne vizita țara 
este astăzi fapt Împlinit. Dumneavoastră sinteți printre 
noi. domnule președinte, ca și acasă.

Și cred că nu este lipsit de importanță să afirm că 
vizita dumneavoastră va conferi relațiilor existente intre 
cele două țări ale noastre o dimensiune cu totul deose
bită, o vitalitate care va servi celor două popoare ale 
noastre in această perioadă a istoriei lumii, in care 
egoismul de toate genurile se manifestă nestingherit, in 
care confruntările armate se multiplică pe un fundal 
constituit dintr-o conjunctură de criză economică ce pare 
«ă se prelungească la nesfirșit.

(Continuare în pag. a Il-a) 

prietenie, de stimă și respect re
ciproc, cei doi șefi de stat au con
tinuat schimbul de opinii inceput la 
Libreville cu privire lâ probleme de 
interes comun. Cei doi președinți au 
abordat in mod deosebit probleme 

tului Politic Executiv, ministrul 
afacerilor externe, celelalte persoane 
oficiale care însoțesc pe inaltii oas
peți români.

Au luat parte, de asemenea. Leon 
Mebiame. prim-ministru. Jean-Sta- 
nislas Migolet. viceprim-muustru, 
Martin Bongo, ministrul afacerilor ex
terne și al cooperării. Paul Gondjout, 
președintele Adunării Naționale, cu 
soțiile, membrii Biroului Politic și 
ai Comitetului Central al Partidului 
Democratic Gabonez. membrii gu
vernului. reprezentanți ai organiza
țiilor naționale, înalte oficialități 

ale dezvoltării cooperării economice 
româno-gaboneze, precum și unele 
aspecte ale vieții internaționale ac
tuale, spre binele celor două popoare, 
al păcii și progresului în întreaga 
lume.

© Mitingul prieteniei dintre 
popoarele român și gabonez

© Pe magistrala feroviară 
țransgaboneză
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civile și militare. personalități ale 
vieții economice, științifice si cul
turale.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Libreville, ambasadorul Ga- 
bonului la București.

Erau prezenti șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Libreville.

Președintele Omar Bongo si pre
ședintele Nicolae Ceausescu au 
rostit toasturi1, urmărite cu deosebită 
atenție și subliniate cu vii aplauze 
de cei prezenți la dineu, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte al Republicii Gaboneze.
Doamnă Bongo,
Doamnelor și domnilor.

Este o deosebită plăcere pentru mine, soția mea Și 
colaboratorii din delegație să vizităm frumoasa dum
neavoastră țară, să ne întilnim din nou in minunatul 
oraș Libreville și să adresez incă o dată, cu acest pri
lej, un salut călduros dumneavoastră, doamnei Bongo, 
întregului popor gabonez, și cele mai bune urări.

Doresc, de asemenea, să exprim cele mai vii mul
țumiri pentru primirea călduroasă ce ne-a-fost rezervată, 
pentru sentimentele prietenești manifestate de popu
lația din Libreville. Vedem în toate acestea o expresie 
a relațiiloi' de stimă și colaborare statornicite între sta
tele si popoarele noastre.

Vizita pe care ați efectuat-o cu patru ani în urmă în 
România. Declarația și acordurile semnate cu acel pri
lej au oferit posibilitatea dezvoltării puternice a relații
lor multilaterale dintre țările noastre.

Dorim ca, in cursul vizitei din aceste zile, in timpul 
convorbirilor ce le vom avea, să identificăm noi posi
bilități de extindere a cooperării reciproc avantajoase 
intre țările noastre.

(Continuare in pag. a II-a)

Am intrat în a doua decadă a lunii 
aprilie și insămințarea culturilor de 
primăvară a căpătat caracter de ur
gență. Este o cerință imperioasă de
terminată nu. numai de timpul înain
tat. din punct de vedere calenda
ristic. in care ne aflăm, ci îndeosebi 
de stadiul insămințârilor. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că pină la 10 aprilie au fost 
semănate cu plante din prima epocă, 
inclusiv cu floarea-soarelui. 1 084 000 
hectare, ceea ce reprezintă 74 la sută 
din prevederi. Totodată, pină la a- 
ceeași dată au fost semănate cu po
rumb 190 000 ha — adică 7 la sută 
din suprafețele planificate, această 
lucrare fiind declanșată in 14 județe 
din sudul și vestul țării. Ce anume 
se cuvine subliniat, acum, cind am 
intrat intr-o perioadă decisivă pentru 
efectuarea insămințârilor ?

Datorită condițiilor climatice dife
rite. in multe județe s-a ajuns la 
situația suprapunerii însămințării 
culturilor din prima epocă cu cele 
din epoca a doua, ceea ce a determi
nat aglomerarea considerabilă a lu
crărilor agricole de sezon. Astfel, in 
timp ce in multe județe din sudul 
și vestul țării a inceput semănatul 
porumbului, in alte zone mai sint de 
însămînțat importante suprafețe cu 
sfeclă de zahăr — 74 500 hectare și cu 
floarea-soarelui — 100 000 hectare. 
Sint culturi a căror însămtnțare nu 
mai suferă nici o aminare. deoarece 
perioada optimă a expirat de mult.

Sarcina primordială, cea mai ur
gentă a lucrătorilor de pe ogoare o 
constituie acum trecerea cu toate 
forțele la semănatul porumbului,, 
cultură de mare importanță pentru 
economie, care va ocupa in acest an 
o suprafață de aproape 3.5 milioane 
hectare. In acest scop, pretutindeni, 
consiliile unice agroindustriale, con
ducerile și specialiștii din unitățile 
agricole, sub conducerea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de partid, 
au datoria să acționeze cu hotărire 
pentru ca această lucrare să se în
cheie pină la 20 aprilie.

în mod firesc se pune întrebarea: 
de ce trebuie încheiat semănatul po
rumbului pină la această dată și nu 
mai tirziu? Multe argumente ple
dează pentru insămințarea mai tim
purie a porumbului. Dar principalul 
argument are in vedere asigurarea 
condițiilor pentru obținerea de pro
ducții ridicate în toate zonele țării, 
spre a se atinge recolta de 15 mi
lioane tone porumb prevăzută pe 
acest an. Este suficient să amintim 
că atit anul trecut, cit și in anii an
teriori. din cauza intirzierii semăna
tului, pc anumite suprafețe porumbul 
nu a ajuns la maturizare, ceea ce a

VEȘTI DIN ȚARĂ
Autoturismul de teren 

150000. • Recent,«colectivul în
treprinderii „Muscel" din Cimpu- 
lung a realizat cel de-al 150 000-lea 
autoturism de teren. In perioada 
care a trecut de la ieșirea de pe 
banda de montaj a primului 
I.M.S.-57, colectivul a fabricat ma
șini din ce în ce mai perfecționate, 
inclusiv cunoscutele autoturisme 
din familia ARO. Datorită perfor
manțelor lor, autoturismele de te
ren românești, realizate în zeci de 
variante constructive, sint cunos
cute în numeroase țări de pe dife
rite continente. (Gh. Cirstea)

Roade ale mișcării de 
creație tehnico-științifică. 
La Întreprinderea „Electrometal" 
din Timișoara, ponderea produselor 
noi și reproiectate va reprezenta in 
acest an 50 la sută din totalul pro
ducției. La înfăptuirea acestui 
obiectiv, o contribuție importantă o 

l.a dineul oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarâșei Elena Ceaușescu in prima zi a vizitei oficiale

dus la însemnate pierderi de recoltă. 
Or, anul acesta, evoluția temperatu
rii și umidității din sol permite ca 
semănatul porumbului să inceapă mai 
din vreme și să se facă intr-o pe
rioadă mai scurtă. Mijloacele me
canice din dotarea stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii sint sufi
ciente pentru ca insămințarea porum
bului să se încheie in cel mult 8—10 
zile de la începerea acestei lucrări. 
Condiția esențiață este ca. prin 
organizarea temeinică a muncii in 
fiecare unitate și folosirea din plin 
a tractoarelor și semănătorilor, să se 
realizeze zilnic, pe țară, o viteză de 
peste 300 000 de hectare la semănatul 
porumbului.

Chiar dacă in această primăvară 
semănatul porumbului se desfășoară 
în condiții climatice mai dificile, ter
giversarea acestei lucrări nu mat 
poate fi justificată in nici un fel. 
Există zone foarte întinse ce în
trunesc — sub aspectul tempera
turii și umidității din sol — con
diții optime pentru semănat. Impor
tant este ca specialiștii și consiliile 
de conducere ale unităților agri
cole să manifeste o preocupare stă
ruitoare pentru ca intreaga activi
tate să fie bine organizată, folosin- 
du-se din plin fiecare oră favora
bilă pentru lucrul in cimp. Nu se mat 
pot aștepta condiții ideale de lucru 
si. de aceea, printr-un efort stă
ruitor și măsuri organizatorice a- 
decvate trebuie să se asigure în 
aceste zile desfășurarea lucrărilor 
în ritm susținut și la un nivel cali
tativ ridicat, muncindu-se din zori 
și pină seara la semănat, iar noaptea 
la pregătirea terenului.

Cu toată stăruința si răspunderea 
trebuie să se asigure, în fiecare uni
tate agricolă. insămințarea inte
grală. a suprafeței prevăzute in plan. 
Supunem atenției această necesitate 
întrucît, în anii anteriori. într-un șir 
de unităti s-au manifestat aba
teri de la disciplina de plan.

Timpul presează și. de aceea, rit
mul însămințării porumbului tre
buie accelerat în fiecare consiliu unic 
agroindustrial. în fiecare unitate a- 
gricolă. pentru ca. oriunde se poate 
lucra, să se realizeze și să se de
pășească vitezele zilnice stabilite, 
astfel ca în intreaga tară lucră
rile să avanseze mai rapid de la o 
zi la alta. Nici un efort nu trebuie 
precupețit de către mecanizatori, 
cooperatori, specialiști, de către toți 
oamenii muncii din agricultură pen
tru a încheia semănatul intr-un timp 
cit mai scurt, aceasta fiind o primă 
garanție a obținerii de recolte mari 
in acest an.

aduc și cei 858 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni care participă la 
activitatea de- creație tehnioo-știin- 
țifică in cadrul actualei ediții a 
Festivalului național „Cintațeă 
României". Pe baza soluțiilor teh
nice originale propuse de ei. în
treprinderea a obținut pină acum o 
producție suplimentară în valoare 
de 3,5 milioane lei, precum și eco
nomii de peste 700 000 de lei prin 
reducerea cheltuielilor materiale. 
(Cezar Ioana).

Recondiționare prin me
talizare Colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea de utilaj greu ..Progresul" — 
Brăila aplică cu succes o nouă me
todă pentru recondiționarea piese
lor uzate de la mașinile-unelte. 
Aplicarea acestei metode, care 
constă in plastifierea unei sirme 
sau a unei pulberi, contribuie la 
realizarea unor economii de 20 de 
milioane lei anual. (Virgil Gheor- 
ghiță).
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UIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA GABONEZA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit DINEU ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

pe șefii misiunilor diplomatice și pe reprezentanții 
organizațiilor internaționale acreditați 

iu Republica Gaboneză

ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Toastul președintelui
Omar Bongo

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, la reșe
dința sa de la Palatul „12 Martie'1, 
pe șefii misiunilor diplomatice și pe 
reprezentanții organizațiilor interna
ționale acreditați in Republica Ga
boneză. care au adus omagiul lor 
înalților oaspeți români.

Au prezentat șefului statului român 
omagiul lor ambasadorii Franței. 
Italiei. Mauritaniei, R.P. Chineze, 
Spaniei, R.P.D. Coreene, Zairului, 
Braziliei. Senegalului. Camerunului, 
Egiptului, S.U.A.. Cubei. Nigeriei,

Depunerea de coroane de flori 
la mormîntul și monumentul lui Leon M’Ba,

primul președinte al Republicii Gaboneze

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a depus, marți dimineața, coroane 
de flori la mormîntul si monumentul 
lui Leon M’Ba. primul președinte al 
Republicii Gaboneze si șef al guver
nului in anii 1961—1967.

Șeful statului român a fost însoțit 
de primul ministru al Republicii 
Gaboneze, Leon Mebiame.

împreună cu președintele Româ
niei se aflau tovarășii Virgil Cazacu, 
Virgil Trofin, Ștefan Andrei. alte 
persoane oficiale române, precum și 
ambasadorul țării noastre la Libre
ville, Porfir Negrea.

în Piața Independenței, unde a 
avut loc ceremonia depunerii coroa
nelor de flori, sint arborate drapele
le celor două țări.

Vizita președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a tovară
șei Elen-a Ceaușescu este întîmpinată 
pretutindeni pe pămlntul gabonez cu 
sentimente de aleasă prietenie, cu 
viu interes pentru politica de pace 
și cooperare desfășurată de tara 
noastră, pentru întărirea prieteniei 
și oolaborării dintre popoarele celor 
două țări.

Exprimind deosebita bucurie de a 
primi pe solii poporului român, pri
marul general al capitalei gaboneze, 
Lubin Martial Ntoutoume. declara : 
..Libreville și-a deschis larg porțile 
pentru a primi cu cele mai înalte 
onoruri pe președintele Ceaușescu și 
pe doamna Ceaușescu, pe care îi 
apreciem ca prieteni ai noștri. Este 
o mare onoare pentru populația capi
talei noastre de a primi ca oaspeți o 
personalitate eminentă cum aste pre
ședintele român, a cărui activitate 
internațională este apreciată in Gă

ti

Algeriei, Argentinei. Imperiului Cen- 
trafrican și Coastei de Fildeș, insăr- 
cinații cu afaceri ai Marocului. Gui
neei Ecuatoriale. Belgiei, Jamahiriei 
Libiene, R.S.F. Iugoslavia. U.R.S.S., 
R.F. Germania, Ruandei. Togo-ului, 
Canadei. Ugandei. Congo-ului. Vene- 
zuelei. Japoniei, precum si reprezen
tanți ai unor organizații internațio
nale acreditați la Libreville.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cordial cu șefii mi
siunilor diplomatice, evocînd bunele 
relații dintre România și țările pe 
care aceștia le reprezintă, dorința ca

O gardă militară prezintă onorul.
Sint de față membrii Biroului Po

litic al C.C. al Partidului Democra
tic Gabonez și ai guvernului.

în timp ce sint intonate imnurile 
de stat ale României și Gabonului, 
drapelul gabonez este înclinat ' in 
semn de omagiu în fața președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Șeful statului român trece apoi in 
revistă garda de onoare.

în acordurile imnului „Salutul 
eroilor”, este depusă o coroană de 
floti pe a cărei panglică, cu tricolo
rul țării noastre, se află înscrise 
cuvintele : „Din partea președintelui 
Republicii Socialiste România".

Șeful statului român și persoanele 
care il însoțesc păstrează un mo
ment de reculegere in memoria pri

bon și in lumea întreagă. Ne vom 
strădui să creăm distinșilor oaspeți 
zile dintre cele mai plăcute in tara 
noastră. Vizita președintelui Nicolae

România se bucură de înaltă apreciere 
in întreaga lume, datorită politicii sale principiale

Declarații ale unor personalități gaboneze

Ceaușescu in țara noastră, convorbi
rile ce le va avea cu președintele 
Omar Bongo vor da un nou impuls 
colaborării dintre țările noastre, care 
deja cunoaște un curs ascendent".

„România și Gabonul. in ciuda de
părtării lor geografice, sînt de la un 

aceste raporturi să cunoască o dez
voltare pe multiple planuri. Șefii 
misiunilor diplomatice au dat o înal
tă apreciere politicii de colaborare 
și cooperare, de înțelegere si pace 
pe care o promovează consecvent 
România. personal președintele 
Nicolae Ceaușescu.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Virgil Cazacu, Virgil Trofin, 
Ștefan Andrei.

Au fost de fată ministrul afacerilor 
externe si cooperării al Republicii 
Gaboneze, Martin Bongo, alte per
soane oficiale gaboneze.

mului președinte al Republicii Ga
boneze.

în acest timp sint trase salve de 
salut.

S-a depus apoi o coroană de flori 
la monumentul lui Leon M’Ba. in fata 
căruia s-a păstrat, de asemenea, un 
moment de reculegere.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu ii sint 
prezentați membrii familiei lui Leon 
M’Ba, care salută cu deosebită stimă 
pe șeful statului român.

Numeroși locuitori ai capitalei au 
asistat la ceremonie, dind din nou 
glas, prin manifestări de simpatie și 
aplauze, sentimentelor de prietenie 
cu care este intimpinat pretutindeni 
președintele Nicolae Ceaușescu.

an la altul tot mai apropiate" — a de
clarat Marc*  Mba Ndong. ministrul 
culturii și artelor. însărcinat cu edu
cația populară. „Aceasta se datorește 

bunelor relații dintre președinții 
Omar Bongo și Nicolae Ceaușescu, 
care, din 1975. de cind șeful statului 
nostru a fost oaspetele României, au 
convenit să adîncească prietenia din
tre cele două popoare, să lărgească 
continuu colaborarea dintre țările

(Urmare din pag. I)

în fața unui asemenea peisaj inter
național. sumbru, a intimpina o per
sonalitate de mare anvergură și de 
talia dumneavoastră, aflată, pe lingă 
toate acestea. în fruntea unei țări 
care este respectată, reprezintă, in 
mod sigur, o ocazie reconfortantă și, 
mai mult decit reconfortantă, o sursă 
și un motiv de speranță.

Cîteva lucruri se cer reamintite, 
îndelungata istorie a României este 
marcată de pecetea întreită a luptei 
impotriva forțelor de ocupație stră
ină. pentru unitatea poporului ei si 
pentru independenta și suveranitatea 
ei complete și depline.

După alegerea dumneavoastră la 
conducerea tării. în 1965, v-ați dedi
cat. cu sprijinul masiv și cu încre
derea poporului dumneavoastră și 
prin intermediul marelui Partid Co
munist Român, eforturilor pentru a 
da o nouă dimensiune acestei istorii, 
plasind traiectoria ei la un nivel ca
litativ s-uperior. deschis pe multiple 
planuri. Concepțiile dumneavoastră 
novatoare, gindirea dumneavoastră 
clarvăzătoare, curajul, amploarea ac
tivităților dumneavoastră politice, 
acțiunea de zi cu zi a marelui dum
neavoastră partid, audiența conside
rabilă de care vă bucurați in exterior 
au imprimat întregii societăți româ
nești un puternic dinamism. genera
tor al unei dezvoltări economice re
marcabile. asigurind astfel o creștere 
constantă a nivelului de viată al 
poporului român. între altele. nu 
ați încetat, niciodată, in fruntea tării 
dumneavoastră, să faceți dovada unei 
preocupări arzătoare pentru dezvol
tarea și aprofundarea democrației, 
pentru promovarea unor largi liber
tăți civice, pentru participarea cit 
mai larg posibilă a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor statului. în 
acest mod. in cadrul ideologiei de 
dezvoltare și al politicii pe care 
poporul român le-a a-les. dumnea
voastră ati asigurat tuturor cetățeni
lor României, independent de origi
nea lor. un evantai de posibilități, de 
facilități și de drepturi egale.

Dumneavoastră desfășurati. în per
fectă concordanță cu politica internă, 
o politică externă dinamică și con
structivă pentru promovarea egali
tății popoarelor și statelor si pentru 
garantarea justiției, stabilității și 
securității in lume. Dumneavoastră , 
vă dedicați astfel promovării și salv
gardării păcii. înțelegerii și coope
rării între state, indiferent de ideolo
gie sau de apartenența regională.

Dumneavoastră ati știut întotdea
una să cșvtati.și să înțelegeți expre
sia tinerelor state din lumea a treia, 
in special De linia afirmării voinței 
lor de a trăi libere, de a deveni stă
pine pe propriile lor destine si pe 
resursele lor naționale, de a se dez
volta pe deplin independente pe ca
lea progresului economic si social, 
pc care au ales-o în mod liber.

Analizele dumneavoastră profunde 
asupra fenomenelor și problemelor 
cu care este confruntată omenirea 
v-au determinat să adoptați o con
cepție realistă asupra vieții interna
ționale. fondată pe principiile recu
noscute ale dreptului internațional 
și. indeosebi. pe respectul demnității 
umane, pe egalitatea strictă a indi
vizilor și raselor, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi și neamestecu
lui statelor in treburile interne ale 
altora, al avantajului reciproc, pe res
pectul integrității teritoriale, al ne- 
recurgerii Ia forță sau la amenința
rea cu forța în reglementarea dife
rendelor dintre state. Aceste prin
cipii, la care Gabonul aderă plenar, 
constituie baza unei morale interna
ționale minime, de o necesitate vi
tală in viata și in raporturile inter
naționale.

Sint rațiunile pentru care preocu
parea dumneavoastră constantă pen
tru lichidarea pe cale politică, paș
nică și negociată a conflictului din 
Orientul Mijlociu coincide cu preo
cuparea noastră și, ca și dumnea
voastră, noi susținem orice inițiativă 
vizind încheierea păcii in această 
regiune, care să garanteze existența 
de stat a tuturor entităților națio
nale in cauză.

Totodată, noi nu putem decit să vă 
mulțumim pentru sprijinul pe care 
n-ați încetat niciodată să-l acordați 
soluționării problemelor africane de 
către africanii înșiși. întăririi unită
ții și solidarității statelor africane și 
pentru sprijinul pe care, de aseme
nea, .nu ați Încetat niciodată să-1 a- 
cordați luptei popoarelor din Rhode
sia și Namibia, cauzei lichidării ori
cărei politici și oricărei practici de 
discriminare rasială în lume.

Vederile noastre sint. de aseme
nea, identice la nivelul acțiunilor pe 
care le desfășoară cele două state 
ale noastre in cadrul organizațiilor 
internaționale, in vederea lichidării 
subdezvoltării și a promovării unei 
noi ordini economice internaționale 
mai juste.

La fel stau lucrurile in ce priVește 
preocupările noastre pentru rezolva
rea problemei, dezarmării sau, mai 
degrabă, pentru eliminarea absurdi- 

noastre în toate domeniile, inclusiv 
în cel al culturii și educației. Dăm 
o înaltă apreciere actualei vizite a 
președintelui Ceaușescu in tara noas

tră și dorim ca rezultatele ei să fie 
cit mai fructuoase, spre binele po
poarelor noastre, al cooperării inter
naționale. Cu siguranță, președinții 
noștri vor găsi, cu prilejul actualelor 
convorbiri, noi căi și mijloace con
crete de diversificare a raporturilor 

tatii sinucigașe pe care o repre
zintă cursa înarmărilor. Noi credem, 
ca și dumneavoastră, că elaborarea și 
aplicarea imediată a unui program 
adecvat și concret ar fi de natură să 
conducă la oprirea cursei înarmărilor 
și la dezarmarea progresivă in folosul 
mobilizării tuturor mijloacelor pen
tru dezvoltarea armonioasă a tuturor 
popoarelor.

Marile puteri trebuie să înțeleagă 
că este vorba aici de o problemă a 
tuturor, pentru că ea privește soarta 
întregii omeniri. întrucît exercitarea 
responsabilității sau, mai bine spus, 
a coresponsabilltății este o expresie 
superioară a libertății — pentru a 
cărei cucerire toate popoarele au lup
tat intr-un moment sau altul al is
toriei lor — 'noi, națiunile din lumea 
a treia și in. special cele din. Africa, 
înțelegem, de asemenea, să avem ac
ces la această coresponsabilitate in 
abordarea marilor probleme ale lu
mii. Noi nu mai acceptăm soluții im
puse și înțelegem să fim stăpini la 
noi acasă.

Deosebirile dintre popoare contri
buie la imbogățirea umanității prin 
diversitate și creează în mod nece
sar, în zilele noastre, relații de com
plementaritate. Ele contribuie deci, 
în același mod, la unitatea lumii. A- 
ceasta este convingerea dumneavoas
tră. domnule președinte, și ca este 
și a noastră.

în acest mod, fericita convergență 
care se degajă din vederile și pozi
țiile celor două țări ale noastre în 
marile probleme ale lumii și ale ac
tualității oferă un teren eminamente 
favorabil pentru întărirea legăturilor 
noastre, prin reactualizarea cooperă
rii bilaterale inițiate de acordurile 
semnate la 26 .iunie 1975.

Hotărirea noastră comună de a da 
un conținut real și pozitiv cooperării 
internaționale trebuie să-și găsească 
expresia privilegiată în dezvoltarea 
la nivel bilateral a schimburilor noas
tre in toate domeniile. Experții noș
tri au desfășurat o muncă în comun 
pe plan tehnic timp de mai multe 
zile. Ei au putut stabili cu obiectivi
tate dimensiunea .reală a acestei co
operări. care apare in mod evident 
necesară pentru cele două țări ale 
noastre șt este, în orice caz, căutată 
și dorită de cete două .popoare ale 
noastre. Noi avem încredere în mun
ca lor. pentru că ei au urmat directi
vele și au aplicat instrucțiunile noas
tre, ' ‘.

■, Acordtll nostru comun, împreună1' 
cu ceea ce il implică ca angajament 
solemn, va trebui să facă mai dina
mice și să actualizeze legăturile 
noastre, de cooperare economică, cul
turală, științifică și tehnica.

Domnule președinte.

România, țară a prieteniei și pro
gresului, într-o concepție foarte 
umanistă, nu putea rămine indife
rentă la apelul pe care l-a lansat, po
porul gabonez in bătălia sa pentru 
dezvoltare, in cadrul căreia proiectul 
căii ferate transgaboneze este con
ceput de către noi drept o coloană 
vertebrală. Noi credem că hotărirea 
dumneavoastră de a ne sprijini in 
măsura capacităților și mijloacelor 
dumneavoastră nu va putea decit să 
întărească in mod obiectiv aceste le
gături de solidaritate care unesc deja 
cele două popoare ale noastre, in 
special prin, existența în frumoasa și 
dinamica dumneavoastră tară a unui 
mare număr de tineri studenți gabo- 
nezi. România este, de fapt, a doua 
țară de cultură latină în care învață 
cel mai puternic contingent de stu
denți gabonezi.

Domnule președinte,

Această cooperare, care există și 
pe care noi înțelegem să o promo
văm in continuare intre cele două 
țări ale noastre, se inspiră, de partea 
gaboneză, din filozofia politică și e- 
conomică a partidului nostru — 
Partidul Democratic Gabonez, al că
rui al doilea Congres extraordinar, 
care a avut loc în luna ianuarie a.c., 
a consacrat progresismul democratic 
și concertat ca o nouă cale gaboneză 
de dezvoltare.

în optica acestei doctrine, coope
rarea economică și comercială între 
țări cu sisteme economice și sociale 
diferite constituie un element im
portant pentru extinderea comerțu
lui internațional și succesul noii or
dini economice internaționale.

Este vorba, de fapt, de diferențe 
care creează complementarități sau 
care decurg din acestea si care, in 
toate cazurile, contribuie la o unitate 
de pe urma căreia toți au de ciști- 
gat. Este convingerea noastră că mo
tivația esențială a vizitei cu care 
dumneavoastră ne onorați constă in 
aceea de a face să se dezvolte a- 
ceastă cooperare intr-un asemenea 
sens, adică in interesul celor două 
popoare ale noastre și al lumii în
tregi.

Iată de ce. domnule președinte și 
onorați invitați, vă invit să ridicați 
paharul pentru prosperitatea Repu
blicii Socialiste România, pentru 
prietenia și cooperarea româno-ga- 
boneză. (Aplauze).

de colaborare româno-gaboneze. Do
resc din toată inima o ședere plăcută 
la noi iluștrilor oaspeți români".

Obiang Jean B. Ngomo. secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, declara : „Prin politica externă, 
foarte deschisă, bazată pe principii 
tot. mai recunoscute pe plan mondial. 
România se bucură de o înaltă apre
ciere. Această apreciere trebuie atri
buită indeosebi președintelui Nicolae 
Ceaușescu. el fiind promotorul unei 
asemenea politici de colaborare și 
înțelegere cu toate popoarele lumii, 
România și Gabonul colaborează tot 
atit de fructuos pe plan internațio
nal cum colaborează pe plan bilate
ral. De multe ori, țările noastre. în 
cadrul unor reuniuni internaționale, 
s-au intîlnit și au acționat împreună 
pentru înțelegere internațională, pen
tru o colaborare largă între popoare, 
pentru o nouă ordine economică, de 
care să beneficieze toate popoarele11.
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Ați avut prilejul, in timpul vizitei 
in România, să .cunoașteți unele din
tre preocupările si realizările ..poporu
lui mey in construcția noii societăți, 
a societății socialiste, care urmărește 
să asigure întregului popor deplina 
libertate și egalitate economică șl 
socială, independenta națională, bu- 
năsțarea ..și fericirea.

Anul 'a^esta.'Hn august, vom săr
bători 35. de ani de»: cind. in cadrai 
unei insurecții, naționale antifasciste 
și antiimperialiste. poporal român a 
răsturnat dictatura fascistă, a pus 
capăt dominației hitleriȘte și. în ge
neral. dominației imperialiste, si a 
trecut ■pe' calea dezvoltării indepen
dente. și-a asumat dreptul de a fi 
pe deplin stăpin pe destinele sale, 
în această perioadă istorică scurtă 
am parcurs o întreagă etapă istorică
— de la societatea bazată pe exploa
tare si psuprire. de la o economie 
slab dezvoltată la o societate in. care 
poporul este stăpin pe tot ceea ce se 
realizează, bazată pe echitate și ega
litate socială, ta ■ o dezvoltare puter
nică a forțelor de producție. România 
devenind o tară industrial-agrară. 
Voi. menționa numai faptul că indus
tria românească produce astăzi de 42 
ori mai mult decit înaintea celui 
de-al doilea război mondial.

Re această bază s-au dezvoltat 
știința, cultura, invățămîntul. s-au ri
dicat continuu nivelul de trai, bună
starea materiali» si spirituală a po
porului. Știm din propria noastră ex
periență că numai atunci cind un 
popor este stăpin pe bogățiile națio
nale. pe destinele sale, poate obține 
o puternică dezvoltare, poate să-și 
asigure bunăstarea si fericirea si. în 
fapt, să-si întărească independenta 
si suveranitatea. Iată de ce înțelegem 
si privim cu multă simpatie efortu
rile desfășurate de ponorul prieten 
gabonez pentru dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială independentă.

Apreciem în mod deosebit activi
tatea desfășurată de dumneavoastră, 
.domnule președinte, de Partidul De
mocratic Gabonez, pentru a făuri 
o viață nouă, liberă, in care poporul 
să'fie deplin stăpin pe destinele Sale. 
Cred că tocmai pornind de la aceas
ta. relațiile de colaborare si coope
rare dintre România și Gabon s-au 
putut dezvolta și au o perspectivă

|f,„Vizităm frumoasa dumneavoastră 
țară in împrejurări internaționale in 
care au loc profunde schimbări în 
raportul mondial de forțe. în dezvol
tarea eConomico-socială. Asistăm, de 
fapt, la încercarea de întărire a zo
nelor de' influentă, la o nouă reîm
părțire a acestora — ceea ce repre
zintă un grav pericol pentru inde
pendența popoarelor Si pentru dez
voltarea vieții internaționale pe dru
mul destinderii- și al păcii.

Doresc să remarc cu multă satis
facție faptul că. împotriva acestei po
litici de dominație, popoarele se ri
dică cu tot mai multă energie, ho- 
tărite să facă totul pentru a-si con
solida independenta și suveranitatea, 
a-șl asigura dreptul de a se dezvolta 
în mod liber, fără nici un amestec 
din afară.

în diferite zone alo lumii. norii 
întunecoși ai războiului se ridică tot 
mai amenințători, iar in locul ra
țiunii, în diferite zone vorbesc forța 
și armamentul. Iată de ce este ne
cesar să se facă totul pentru a se 
pune capăt politicii de forță și de 
amenințare cu forța, să se acționeze 
pentru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state, indiferent de na
tura lor. numai și numai pe calea 
tratativelor. Nu trebuie uitat că pri
mele state care au de suferit de pe 
urma acestei politici sint țările mici 
și mijlocii, țările in curs de dezvol
tare. Deci tocmai ele trebuie să-și 
întărească solidaritatea și colabora
rea. pentru a asigura înfăptuirea unei 
politici noi. democratice in viata in
ternațională.

în ce o privește. România acțio
nează cu toată fermitatea pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Este normal să acordăm o 
atenție deosebită relațiilor noastre cu 
toate statele socialiste, in vederea 
întăririi colaborării și solidarității 
lor, ca un factor important pentru 
politica de destindere și pace. Acor
dăm o mare însemnătate și ne pre
ocupăm continuu de extinderea so
lidarității și oolaborării cu statele în 
curs de dezvoltare și cu statele ne
aliniate. înscriem această colabora
re în contextul mai larg atit al 
dezvoltării independente a fiecă
ruia, cit ■ și . al luptei comune im
potriva politicii imperialiste, colo
nialiste, pentru independență și su
veranitate,

în același timp, extindem colabo
rarea și cu țările capitaliste dezvol
tate, in spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, participind activ la 
diviziunea internațională a muncii.

Noi insistăm mult pentru așezarea 
relațiilor cu toate statele pe princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
ale respectului independenței și su
veranității, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

Avem ferma convingere că numai 
pe baza acestor principii — și viața 
demonstrează, de altfel, acest lucru
— se pot, asigura destinderea, pa
cea și se poate dezvolta fiecare na
țiune.

Domnule președinte,
Trăind în Europa, România, îm

preună cu celelalte state de pe acest 
vechi continent, se preocupă de în
făptuirea securității și cooperării eu
ropene, in spiritul documentelor sem
nate la Helsinki. Avînd în vedere că 
în Europa sint, concentrate astăzi oele 
mai puternice forțe militare și ar
mamente, inclusiv nucleare, consi
derăm că trebuie făcut totul pentru 
trecerea la măsuri concrete de de
zangajare militară pe continentul 
european.

Dezvoltihd larg relațiile cu țările 
africane, înțelegem bine preocupă
rile acestor state pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, pentru a 
deveni stăpine pe bogățiile națio- 
rtale și a le, folosi în interesul dez
voltării lor, eeonomiop-șociale inde
pendente. Fără îndoială că pc pri
mul plan stă lupta pentru lichidarea 
deplină a colonialismului în Rhode
sia și Namibia, cucerirea indepen
denței de căt.re aceste state, precum 
și pentru lichidarea politicii de 
apartheid din Africa de Sud. Româ
nia acordă întregul său sprijin miș
cărilor de eliberare din aceste țări 
și consideră că trebuie intensificate 
eforturile pentru a ajuta aceste po
poare să obțină în cel mai scurt 
timp independența.

în diferite zone ale confidentului 
african s-au ivit momente de în
cordare. Noi considerăm că unele 
probleme existente între țările afri
cane. sînt rezultatul vechii politici co
lonialiste, De aceea, este necesar ca 
popoarele africane să acționeze în 
direcția soluționării acestor probleme 
pe calea tratativelor, a întăririi so
lidarității și colaborării, a unității 
africane. Este un lucru bine cunos
cut că atunci cind se ivesc conflicte 
ele nu servesc, de fapt, popoarelor 
respective, ci- numai acelor cercuri 
care urmăresc să-și întărească in
fluența și dominația. Iată de ce in
teresele popoarelor africane, cauza 
independenței lor cer să acționeze 
pentru a evita conflictele, pentru a 
soluționa problemele pe calea înțe
legerii și unității.

în același spirit, România acțio
nează pentru soluționarea probleme
lor din Orientul Mijlociu pe calea 
tratativelor, pentru realizarea unei 
păci globale, care să ducă la retrage
rea Israelului din teritoriile ocupate 
în urma războiului din 1967, precum 
și la soluționarea problemei palesti
niene, inclusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent.

Consecventă politicii sale de solu
ționare a problemelor dintre state 
numai pe calea tratativelor, România 
a fost profund preocupată de eve
nimentele din Asia de sud-est. Și, 
în această privință, noi considerăm 
că nu există nici un motiv pentru a 
se recurge la calea militară, ci, dim
potrivă, trebuie făcut totul pentru 
soluționarea problemelor pe calea 
tratativelor între țările . interesate, 
pentru întărirea colaborării dintre 
ele. - ■

Este adevărat că toate aceste eve
nimente- se petrec pe continente di
ferite și la distante foarte mari, dar, 
in condițiile de astăzi, oriunde s-ar 
produce evenimente, grave, ele afec
tează pacea tuturor popoarelor, pun 
in pericol destinderea și securitatea 
întregii omeniri. De aceea, cu toții 
șintem interesați să se renunțe cu 
desăvîrșire la forță in relațiile inter
naționale.

Una din problemele deosebit de 
grave ale lumii contemporane este 
accentuarea decalajelor dintre ță
rile dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare, împărțirea lumii in bo- 
gați și săraci. Noi considerăm că 
trebuie să facem totul pentru întă
rirea solidarității țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru a acționa de pe 
poziții comune in vederea înfăptui
rii noii ordini economice internațio
nale.

O altă problemă deosebit de gravă 
este aceea a cursei înarmărilor. în 
timp ce, an de an, cheltuielile pen
tru înarmare cresc puternic, nu se gă
sesc mijloace pentru a se veni în 
sprijinul țărilor in curs de dezvol
tare. Iată de ce este necesar să in
tensificăm lupta tuturor popoarelor 
împotriva înarmărilor, pentru .a opri 
creșterea uriașă a cheltuielilor mi
litare și a se trece la reducerea con
trolată a înarmărilor. Este necesar 
să facem totul ca cel puțin o parte 
din economiile care se vor realiza 
pe calea reducerii înarmărilor să 
fie alocate pentru țările în curs de 
dezvoltare, iar in țările care reduc 
cheltuielile, pentru dezvoltarea eco- 
nomieo-socială, pentru sănătate, pen
tru o politică socială mai dreaptă. 
Trebuie să facem totul pentru a 
pune minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane, in 
serviciul progresului omenirii, al bu
năstării. libertății, și păcii.

Noi considerăm că este necesar să 
crească mai mult rolul organizațiilor 
internaționale, al Organizației Națiu
nilor Unite, al tuturor statelor in so
luționarea acestor probleme complexe 
care preocupă astăzi omenirea.

Aș dori să exprim satisfacția pen
tru colaborarea activă existentă în
tre România și Gabon pe plan in
ternațional. pentru soluționarea di
feritelor probleme care preocupă 
astăzi omenirea. Sînt încredințat că 
vizita pe care o facem în țara dum
neavoastră, convorbirile pe care 
le-am început astăzi și le vom con
tinua in zilele următoare, înțelege
rile la care vom ajunge vor da un 
nou impuls colaborării în multipla 
domenii, atit pe plan bilateral, cit și 
pe plan internațional. Să acționăm 
în așa fel, domnule președinte, incit 
colaborarea dintre popoarele noastre, 
dintre statele noaștre să devină un 
exemplu de felul cum două popoare, 
două state cu orînduiri sociale dife
rite, dar animate de dorința de a fi 
stăpine pe destinele lor, de a fi li
bere, conlucrează în interesul reci
proc, cit și al cauzei păcii interna
ționale.

Cu această convingere doresc să 
toastez :

— Pentru progresul și prosperita
tea poporului gabonez ;

— Pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării româno-ga
boneze ;

— în sănătatea dumneavoastră fi 
a doamnei Bongo ;

— Pentru pace și colaborare inter
națională ;

— în sănătatea dumneavoastră, • 
tuturor 1 (Aplauze).
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La mitingul din Franceville In timpul convorbirilor oficiale din prima zi a vizitei

Mitingul prieteniei dintre popoarele român și gabonez
La Franceville, solii poporului român au 

a orașului cu manifestări sărbătorești,
fost întîmpinați de întreaga populație 

de profundă stimă și caldă prietenie

la Owendo, pe magistrala feroviară transgaboneză
în cea de-a doua zi a vizitei oficiale 

de prietenie pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o face în Re
publica Gaboneză, înalții soli ai po
porului român. însoțiți de președin
tele Omar Bongo și de doamna Jose
phine Bongo, au plecat spre France
ville, capitala regiunii și districtului 
Haut-Ogooue din sud-estul Gabonu- 
lui, important pol de atracție al vieții 
economice gaboneze datorită punerii 
în exploatare a bogatelor zăcăminte 
de mangan și uraniu aflate in sub
solul acestei zone. Haut-Ogooue este, 
de asemenea, regiunea in care s-a 
născut președintele acestei țări, Omar 
Bongo.

...Ora 12,30. După un zbor de circa o 
oră. aeronava prezidențială aterizea
ză la Franceville. Orașul, situat din
colo de Ecuator, la citeva sute de ki
lometri in emisfera sudică, se află 
sub dogoarea soarelui, atit de pu
ternică în această parte a planetei. 
Căldura prieteniei pe care cetățenii 
orașului o manifestă la adresa po
porului român, a conducătorilor săi 
se dovedește încă si mai puternică. 
Aeroportul este pregătit sărbătorește. 
Sint arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Gaboneze. Pe frontispiciul 
aerogării se află portretele președin
telui Nicolae Ceaușescu și președin
telui Omar Bongo, impreună cu mari 
panouri pe care sint înscrise cuvinte 
de bun sosit adresate inaltilor soli ai 
României socialiste. ..Omagiu marelui 
om de stat român. Excelenta Sa 
președintele Nicolae Ceaușescu, si 
doamnei Elena Ceaușescu" se poate 
citi pe unul dintre aceste panouri.

Pe aeroport se află numeroase 
personalități ale vieții politice gabo
neze : Martin Bongo, ministrul afa
cerilor externe și al cooperării, 
Edouard-Alexis Mbouy-Boutzit. mi
nistru de stat însărcinat cu minele, 
energia și resursele hidraulice, Theo
dore Kwaou, ministru delegat pe lin
gă viceprim-ministru. însărcinat cu 
afacerile interne, Nguema Francois 
Owono, ministrul cercetării științi
fice, însărcinat cu mediul înconjură
tor si protecția naturii. Zacharie 
Myboto, secretar de stat la Președin
ția republicii, însărcinat cu informa
țiile, și alte persoane oficiale.

în numele celor aflați de față, gu
vernatorul districtului Haut-Ogooue 
adresează oaspeților un călduros bun 
venit.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu li se oferă 
’ umoase buchete de flori specifice 
zonei ecuatoriale.

Solii poporului român, împreună 
cu conducătorul poporului gabonez și 
cu soția sa, sint invitați apoi să ia 
loc într-un elicopter care îi conduce 
aproape 20 de kilometri pină la in
trarea în orașul Franceville. Mii de 
localnici, purtînd drapelele tricolore 
ale celor două țări, au înconjurat 
pista de aterizare, alcătuind, totodată, 
un lung culoar viu pînă în Piața 
Independenței, unde este pregătită o 
nouă ceremonie de primire, de di
mensiunile unui mare miting, cu toa
te onorurile rezervate șefilor de stat. 
Aici s-a strins. practic, întreaga 
populație a orașului, care aclamă 
necontenit, cîntă și dansează de bucu
rie. Cetățenii poartă portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ale tova
rășei Elena Ceaușescu, ale președin
telui Omar Bongo. Costumele de săr
bătoare, lozincile pe care le scan
dează oamenii, muzica, totul impri
mă momentului sosirii la Franceville 
caracterul unei mari festivități popu
lare.

O gardă militară prezintă onorul 
celor doi șefi de staț, care pășesc 
apoi în tribuna de onoare.

Potrivit unei tradiții locale, mi
tingul începe prin rostirea unor cu
vinte de bun sosit, aclamate de în
treaga mulțime : „Pentru Partidul 
Comunist Român, ura !“, „Pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu !“, 
„Pentru doamna Elena Ceaușescu !“. 
„Pentru Partidul Democratic Gabo
nez!". „Pentru președintele Bongo!". 
„Pentru doamna Bongo !“.

în continuare. Youmi Ludovic, pri
marul orașului Franceville. adresind 
un scurt cuvint de bun sosit înalților 
soli ai poporului român, a spus :

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România,

Excelențe,
în momentul în care pășiți, pentru 

prima dată, pe pămintul Republicii 
Gaboneze, am onoarea și plăcuta mi
siune ca. în numele consiliului muni
cipal. al întregii populații a orașului 
și al meu personal să vă doresc, dom
nule președinte, dumneavoastră, so
ției dumneavoastră si delegației care 
vă însoțește bun venit la France
ville.

După cum veți putea constata și 
dumneavoastră înșivă, cuvintele nu 
vor fi la nivelul acțiunilor. Acceptind 
să vizitați Franceville. domnule pre
ședinte. ați vrut să ne dovediți trăi
nicia relațiilor care vă leagă atit de 
puternic și atit de fericit de pre
ședintele Omar Bongo, căruia ii sin- 

tem recunoscători eă a vrut să ni se 
asocieze în a primi pe iluștrii oaspeți 
care sînteti dumneavoastră.

Prezența dumneavoastră aici, dom
nule președinte — a spus în înche
iere vorbitorul — dovedește, o dată 
mai mult, că nu există distante între 
națiunile prietene. Salutăm în dum
neavoastră curajul istoric românesc 
care vine să concretizeze eforturile 
secretarului general și fondatorul 
Partidului Democratic Gabonez. to
varășul Omar Bongo, care, de la ve
nirea sa la putere, nu a încetat să 
ridice deasupra Gabonului steagul 
prețios al solidarității internaționale.

Luînd apoi cuvîntul, Georges 
Ongouri, secretarul secției P.D.G. a 
orașului Franceville. a adresat în 
numele militantelor și militantilor 
Partidului Democratic Gabonez din 
provincia Haut-Ogooue si al celor din 
Franceville — Masuku un cald salut 
solilor poporului român.

Pentru noi. domnule președinte al 
Republicii Socialiste România, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră sînteti un 
mare bărbat de stat, o figură mar
cantă a lumii contemporane, ceea ce 
face din România socialistă o națiu
ne stabilă, matură si prosperă — a 
spus vorbitorul.

Dumneavoastră sînteti, în fapt, 
omul a cărui politică internă are ca 
obiectiv suprem ridicarea continuă a 
nivelului de viată material și spiri
tual al compatriotilor dumneavoastră, 
în acest scop, dumneavoastră ați 
sporit intens dezvoltarea economică, 
socială si culturală a tării dumnea
voastră.

Pe plan extern, dumneavoastră 
sînteti' atașat in permanentă promo
vării unei politici active în sensul 
lărgirii colaborării multilaterale cu 
toate statele lumii. în interesul cauzei 
progresului, destinderii si păcii in
ternaționale. în această ordine de 
idei as dori să vă exprim admirația 
noastră in legătură cu faptul că. la 
29 martie a.c., Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român a reafirmat, între altele, 
voința tării dumneavoastră de a dez
volta relațiile de colaborare si soli
daritate cu țările în curs de dezvol
tare si cu țările nealiniate, din care 
face parte si Gabonul.

Cooperarea româno-gaboneză, mul
tiformă si realistă — a spus vorbito- 
rul_ — este expresia eminentelor ca
lități de om de stat care vă caracte
rizează pe dumneavoastră personal 
si pe președintele Omar Bongo. 
Intr-adevăr. dacă România este 
astăzi, datorită dumneavoastră și 
Partidului Comunist Român, o na
țiune matură politicește si puternică 
pe plan economic, Gabonul reînnoirii, 
matur datorită progresismului demo
crat si concertat, cunoaște, la rindul 
său. de mai bine de un deceniu, un 
avint prodigios datorită călăuzei 
sale, tovarășul Omar Bongo, si parti
dului său. Partidul Democratic Ga
bonez.

Da. domnule- secretar general al 
Partidului Comunist Român, tara 
noastră a întors, la 12 martie 1968. o 
nouă pagină a istoriei sale.

La această dată, în fapt, noi am 
spus în unanimitate nu pluripartismu- 
lui. nu divizărilor intestine si sterile, 
nu izolării, si am aplaudat cu căldură 
înălțarea Partidului Democratic Ga
bonez. care este astăzi cel mai fru
mos dar al marelui tovarăș Omar 
Bongo către poporul său.

Cu Partidul Democratic Gabonez, 
unitatea națională a fost realizată, 
pacea a fost instaurată, dezvoltarea 
economică, socială și culturală, deve
nită marea preocupare a poporului 
gabonez. și-a adus plenar roadele 
sale, voința noastră de cooperare cu 
lumea întreagă s-a afirmat, într-un 
ouvint Gabonul este de atunci o țară 
stabilă, unită, angajată puternic in 
procesul ei de dezvoltare economică, 
o tară a prieteniei cu toate 
popoarele dornice de pace, dreptate, 
iar prezența dumneavoastră aici este, 
în acest sens, o ilustrare grăitoare, o 
țară, în sfîrșit, care iși iubește inde
pendența și suveranitatea sa.

în incțieiere aș dori să-mi permi
teți să vă rog respectuos să bine
voiți să transmiteți militanților Par
tidului Comunist Român salutul nos
tru prietenesc, precum și solidarita
tea noastră in lupta comună pentru 
o lume mai dreaptă și mai umană.

în aplauzele mulțimii este invitat 
să ia cuvîntul președintele României, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea este primită, aproape 
la fiecare paragraf, cu o vie apro
bare, subliniată cu aplauze de în
treaga mulțime.

Adunarea populară din Piața In
dependenței se încheie, de aseme
nea. în atmosfera tumultuoasă a cîn- 
tecelor si dansurilor specifice po
porului gabonez. Este și aceasta o 
expresie a dorinței poporului ga
bonez de a stabili și dezvolta relații 
de prietenie cu toate popoarele lu
mii și care, in mod deosebit, pre
țuiește prietenia și colaborarea cu 
poporul român.

Cuvintarea președintelui

Nicolue Ceaușescu
Domnule președinte,
Domnule primar,
Tovarășe secretar al secțiunii 

Partidului Democratic Gabonez,
Dragi prieteni și tovarăși,
Doresc să folosesc acest prilej — 

de a mă afla, impreună cu to
varășa mea, in orașul de naștere al 
președintelui Republicii Gaboneze 
— pentru a vă adresa dumnea
voastră, tuturor locuitorilor un 
salut călduros din partea noastră 
și a întregului popor român. 
(Aplauze).

Ne aflăm de două zile în Gabon, 
am avut convorbiri cu președintele 
Bongo. Pot spune că avem impresii 
deosebit de bune despre munca 
poporului gabonez, despre preocu
pările sale pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială, pentru afirmarea 
independenței și suveranității sale 
naționale. (Vii aplauze).

Intre țările noastre, de mai mulți 
ani se dezvoltă relații de colaborare 
economică, culturală, științifică și 
în alte domenii. Dorim ca în cursul 
acestei vizite să stabilim noi dome
nii de colaborare, între care con
strucția în comun a căii ferate, 
începind de la Franceville. (Aplau
ze).

Și poporul român a cunoscut 
multe secole dominația străină. El 

• și-a cucerit independența deplină 
acum 35 de ani, reușind să edifice, 
sub conducerea partidului comu
nist, societatea socialistă, care asi
gură bunăstarea, libertatea și in
dependența patriei.

Iată de ce înțelegem bine preo
cupările Gabonului, ale poporului 
gabonez pentru dezvoltarea inde
pendentă. înțelegem bine toate po
poarele din Africa și de pe alte 
continente care luptă pentru li
chidarea totală a dominației impe
rialiste și coloniale, care luptă 
pentru a fi libere și stăpine pe 
destinele lor. (Aplauze).

Relațiile dintre România și Ga
bon se bazează pe deplina egali
tate în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității, pe 
neamestecul în treburile interne. 
Dorim ca aceste principii să domi
ne în relațiile dintre toate statele 
lumii, ca fiecare națiune să se 
poată dezvolta corespunzător voin
ței sale, ca fiecare popor să fie stă- 

Vibranta manifestare populară a sentimentelor de prietenie, admirație și stimă pentru înalții oaspeți români

pîn pe bogățiile naționale, să fie 
egal cu toate națiunile. (Aplauze 
puternice).

Sprijinim activ lupta pentru li
chidarea deplină a colonialismului 
și a oricărei forme de dominație. 
Sprijinim popoarele din Namibia, 
din Rhodesia pentru cucerirea de
plină a independenței naționale, 
precum și lupta populației majo
ritare din Africa de Sud pentru li
chidarea discriminării rasiale, a a- 
partheidului. Avem ferma convin
gere că într-o perioadă scurtă po
poarele africane vor lichida cu de
săvârșire dominația colonială. (A- 
plauze puternice).

Mai mult ca oricind, este nece
sară întărirea solidarității tuturor 
popoarelor care se pronunță pen
tru independență. Este necesară în
tărirea unității africane, pentru ca 
fiecare țară africană să fie inde
pendentă și liberă. (Aplauze înde
lungate).

Dorim să dezvoltăm, în continua
re, relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Democratic 
Gabonez. Acționăm pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate forțele pro
gresiste, cu toți cei care se pro
nunță pentru destindere, pentru 
pace in întreaga lume.

Am convenit cu președintele 
dumneavoastră, prietenul meu 
Bongo, să intărim conlucrarea 
activă a partidelor și popoarelor 
noastre, aceasta fiind în interesul 
fiecăruia, al cauzei păcii în în
treaga lume.

După ce vom trece să construim 
calea ferată, încâpind din France
ville, fără îndoiala că între cetățe
nii români si dumneavoastră se vor 
dezvolta relații de colaborare prin 
munca nemijlocită pentru reali
zarea acestui obiectiv important 
pentru dezvoltarea Gabonului. (A- 
plauze puternice).

încă -o dată urez întărirea con
tinuă a colaborării între poporul 
român și poporul gabonez !

Să intărim relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Democratic Gabonez !

Vă urez dumneavoastră multă 
fericire și multă sănătate !

Urez întregului popor gabonez o 
viață liberă, independentă și fe
ricită ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

In cursul dimineții de marți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. insotit 
de primul ministru gabonez, Leon 
Mebiame, de persoane oficiale româ
ne și gaboneze, a vizitat — la punc
tul Owendo — tronsonul Libreville- 
Owendo-N’Djole (220 km.) al Trans- 
gabonezului. importantă magistrală 
de fier a Republicii Gaboneze. aflată 
în construcție, care in final va avea 
aproape 1 000 de km.

De la reședința inalților oaspeți ro
mâni—Palatul „12 Martie" — coloa
na mașinilor oficiale străbate arterele 
capitalei gaboneze. impodobite in 
aceste zile cu drapelele de stat ale 
României și Gabonului. Numeroși lo
cuitori aflati pe traseu aplaudă 
îndelung pe președintele Nicolae 
Ceaușes’cu.

La sosirea în localitatea Owendo, 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
salutat de Georges Rawri, viceprim- 
ministru ad-interim. ministru de stat, 
ministrul transporturilor, al marinei 
comerciale, Jean Pierre Mengwang, 
secretar de stat pe lingă ministrul de 
stat al transporturilor și marinei co
merciale. însărcinat cu marina co
mercială. Charles Tiboli. guvernato

rul regiunii Estnaire, și de directo
rul general al Oficiului pentru con
strucția căii ferate transgaboneze 
(OCTRA).

Numeroși locuitori din Owendo fac 
o primire călduroasă președintelui 
României. Pe o mare pancartă se 
putea citi „Trăiască excelentele lor. 
președinții Nicolae Ceaușescu si 
Omar Bongo".

La Owendo. președintele Nicolae 
Ceaușescu este invitat să urce in pri
ma garnitură de tren care funcțio
nează pe această linie. Se parcurge o 
distantă de circa 15 km. pină la ate
lierele tehnice de montaj al materia
lului rulant. Pe parcurs, președintele 
Nicolae Ceaușescu primește explicații 
asupra stadiului construcției Trans- 
gabonezului. care in final va lega tara 
de la un capăt la altul, conectînd regiu
nile din interiorul tării la economia 
națională. Se arată că lucrările de 
construcții ale Transgăbonezului au 
fost incepute in 1975. Primul tronson 
al căii ferate — care se vizitează — 
a fost inaugurat la sfirșitul anului 
trecut. Inaugurarea noii artere de 
comunicații constituie un moment de 
importantă deosebită in viața econo- 

mică a Gabonului. Transgabonezul 
fiind cea mai mare construcție a ac
tualului plan de dezvoltare pe perioa
da 1976—1980. Gazdele arată că aceas
tă importantă arteră de comunicații 
gaboneză va fi terminată in 1982. des- 
chizind porți de acces spre princi
palele bogății naturale ale tării. în 
discuții se arată că după terminarea 
tronsonului Libreville-Owendo-N’Djo 
le. activitatea constructorilor Trans- 
gabonezului continuă pentru înfăptui
rea celei de-a doua porțiuni - 
N’Djole-Boue, care va face legătura 
cu cele mai întinse regiuni forestiere 
ale tării. Din cei 267 000 kmp. cit este 
suprafața tării, peste 80 la sută este 
acoperită de păduri ecuatoriale, al
cătuite din arbori de esențe foarte 
prețioase.

La sosirea la atelierele tehnice d<*  
montaj al materialului rulant, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este in- 
tîmpinat cu aceeași căldură și prie
tenie de 'muncitorii și specialiștii 
acestei unități, care' aplaudă îndelung 
pe șeful statului român. După cobo- 
rirea din' tren, președintele Nicolae 
Ceaușescu parcurge un adevărat 
culoar viu; sint oameni veniți să 
salute pe inaltul oaspete român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze atelierele tehnice 
de montaj, prilej de cunoaștere a nu
meroase date noi despre Transgabo- 
.nez. apreciat de președintele tării, 
Omar Bongo, de întregul popor ga
bonez. drept axa principală, coloana 
vertebrală a dezvoltării Gabonului in 
prezent și in viitor. Inginerul Mbo 
Edou. de la Oficiul pentru construc
ția căii ferate transgaboneze, infor
mează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că Transgabonezul va avea in final 
un trafic anual de peste 20 milioane 
tone mărfuri. Se informează, de ase
menea, că, de la Boue, Transgabonezul 
se- va bifurca: o ramură se va în
drepta spre regiunea Belinga-Me- 
cambo. ale cărei rezerve de fier sint 
apreciate la un miliard de tone, iar 
alta va porni spre sud, unde se 
găsesc imensele zăcăminte de mangan 
de la Moanda.

După vizitarea atelierelor tehnice 
de montaj al materialului rulant, to
varășul Nicolae Ceaușescu iși ia 
rămas bun de la muncitorii și spe
cialiștii acestei unități, care i-au 
făcut o primire deosebit de călduroa
să. și mulțumește gazdelor pentru ex
plicațiile date. Se urcă din nou în 
garnitura de tren pentru a reveni la 
Owendo.

La plecarea trenului, de la fe
reastra vagonului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde manifestărilor 
de prietenie adresate de mulțime.

La înapoierea la Owendo. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat să 
viziteze portul cu același nume, dez
voltat considerabil In ultimii ani. 
Prin traficul său, Owendo este — 
după Port Gentil — a doua mare 
poartă maritimă a țării. Prin largile 
sale activități. Owendo este și o cale 
spre România și din România • 
principalelor mărfuri care constituie 
obiectul schimburilor comerciale din
tre cele două țări.
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I Nici ei n-au
| fumat

După apariția in rubrica noas
tră a notei din 18 martie cu 
titlul „N-au fumat", am primit 
mai multe scrisori de la cititori, 

Isolicitind amănunte. Drept răs
puns, reproducem un fragment 
din scrisoarea sosită ieri tot de la 
un cititor, Gheorghe Clipici, din 

I comuna Olanu — Vilcea : „Și eu 
sint un nefumător convins. După 
citirea faptului divers, m-am 

Idus in vizită la cei mai bătrini 
oameni din comună. Pe Marin 
Cristian, de 86 de ani, și pe Con
stantin Popa, de 81 de ani, i-am 

I găsit lucrind in grădină, iar 
pe Mihai Constantin și Ilie 
Guță, fiecare in virstă de 90 de 
ani, i-am întilnit in vie. tot la 
lucru. I-am întrebat dacă au 
fumat sau fumează. Nici unul 

In-a fumat in viața lui. Și cred 
că asemenea bătrini nefumători, 
aflați incă in putere și sănătoși, 
se găsesc și in alte locuri".

| Fără îndoială.

I Ca-n filme!
Cu prilejul Anului Internuțio- 

Inal al Copilului, la sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris a fost 
organizată o expoziție de jocuri 
și jucării. In cadrul expoziției 

Isint proiectate filme și diapozi
tive cu tematică adecvată. Trei 
asemenea filme, cu durata de 

Icite 12—15 minute fiecare, au 
fost realizate de cineclubul sin
dicatului invățămint din Galați. 

I Titlurile celor trei filme : „Co
pilărie fericită", „Jocurile co
piilor" și „Jocul — repetiție a 
muncii". Toate trei au fost rea- 

I Uzate de un mare îndrăgostit al 
artei filmului, profesorul Ștefan 
Opincă. Eroii lor : copiii din 
grădinițele și școlile gălățene. 
Sint fiii și fiicele siderurgiștilor 

I și navaliștilor din orașul de pe 
Dunăre. Mai știi ? Peste ani și 

Iani, s-ar putea să „țișnească" 
dintre ei vreo vedetă ce... n-a 
văzut Parisul !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Pe cine luați I 
I în mașină? I
ILa ieșirea din Predeal. Gelu ■ 

Ioniță, șofer pe o autodubiță, I 
proprietatea Universității din •

I Brașov, a oprit și a luat doi pa
sageri ocazionali, care au cobo- I 
rit, după o bucată de drum. | 
Abia cind a ajuns la destina-

Iție și-a dat seama că dintre I 
aparatele de cercetare pe care le | 
transporta lipsea unul in va
loare de vreo 18 000 lei. Șoferul ■

Iera bun de plată. Dar a I 
avut noroc. „Norocul" se da- I 
torește muncitorului Milea Do-

Irobanțu, care a găsit apara- I 
tul aruncat de cei doi pa- | 
sugeri ocazionali, undeva, in 
plin cimp. Negăsind amatori ■

I să-l cumpere, cei doi n-au vrut i 
I să-l păstreze. Făptașii au fost •

I prinși, judecați și condamnați.
In ce-l privește pe șofer, să I 
sperăm că a învățat ceva din j 
această pățanie. Și nu numai el!

I Cale ferată... 1 
I îngrășată I
I
I
I
I
I
I
I
I

In stația C.F.R. Răcăciuni (Ba
cău) a sosit un vagon incărcat 
cu îngrășăminte fosfatice. „în
cărcat" este un fel de a zice. 
In realitate, vagonul cu pricina 
este acum aproape gol. Expe
diind superfosfatul in vrac, cei 
de la Combinatul din Năvodari 
au „uitat" să ia și măsuri de 
protecție a îngrășămintelor. Din 
cauza ploilor căzute in ultima 
vreme, superfosfatul s-a dizol
vat și a inceput să se scurgă 
pe... apa Simbetei, ingroșind și 
„ingrășind" terasamentul căii 
ferate. Cind destinatarul — Co
operativa agricolă Răcătău — 
s-a prezentat să ridice ingră- 
șămintele, nu a mai găsit decit 
un fel de pastă imposibil de fo
losit la ceva. Rămâne de văzut 
cine va culege... recolta de 
terasamentul îngrășat al 
ferate.

I
I
I
I
I
I

pe 
căii

I

Problemele majore ale agriculturii 
-substanța fertila a dezbaterilor

Ne aflăm in preajma încheierii unui an de studiu în invățămintul 
de partid la sate ; totodată, se încheie și primul ciclu de trei ani în 
care, potrivit măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1976, cursanții au studiat în formele cunoscute ale invățămîntului de partid. 
După dezbaterile recapitulative, acum, la sate, se organizează convorbiri 
de atestare a cunoștințelor dobindite în perioada anilor 1976—1979. Dat 
fiind că asemenea convorbiri au loc pentru întiia oară, ne-am adresat 
tovarășului Gheorghe Olteanu, secretar al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R.. rugindu-1 să ne vorbească despre modul în care au fost 
pregătite și s-au desfășurat primele acțiuni de acest gen.

— în pregătirea și organizarea con
vorbirilor de atestare, noi am pornit 
de la ideea că acestea reprezintă un 
prilej de a verifica profunzimea 
cunoștințelor acumulate de cursanți, 
felul în cafe au studiat și și-au în
sușit documentele de partid si. in 
primul rind. cuvin țările secretarului 
general al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Desigur nu 
este nici pe departe vorba de o exa
minare scolastică, bucherească. de 
un examen propriu-zis. ci de dezba
teri și discuții libere care să pună in 
relief capacitatea oamenilor de a în
țelege și a aplica în mod creator po
litica partidului nostru, de a des
prinde din documentele de partid co
mandamente pentru propria activita
te. posibilități de îmbunătățire a 
muncii fiecăruia. în fine, de a ana
liza și judeca evenimentele lumii de 
azi prin prisma politicii partidului.

— Cum au fost pregătite convor
birile de atestare ?

— Avind in vedere însemnătatea 
lor. comitetul județean a acordat o 
atenție deosebită pregătirii acestor 
convorbiri. Am început, desigur, cu 
stabilirea tematicii, selectînd din pro
blematica abordată în cei trei ani de 
studiu, cîte trei subiecte pentru fie
care formă de invătămînt. Subiecte 
in măsură să polarizeze, prin însem
nătatea și actualitatea lor. interesul 
cursanților. dar care să aibă și un 
caracter sintetic spre a permite alcă
tuirea unei imagini cit mai exacte 
asupra cunoștințelor însușite. Noi 
am ales pentru fiecare din cele trei 
forme de studiu o temă comună si 
două specifice. Tema comună ce se 
va afla în miezul convorbirilor în 
toate cursurile este dezvoltarea a- 
griculturii județului, a unității eco
nomice în care lucrează cursanții. în 
lumina documentelor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie a.c. și a Con
sfătuirii pe tară cu cadrele din eco
nomie din martie 1979. Celelalte 
teme se referă la creșterea rolului 
organizațiilor de partid unice de la 
sate in conducerea activității politice 
și • economico-sociale. la Programul

CARNET PLASTIC

„Zilele culturii poloneze in România"

POLONEZĂ CONTEMPORANĂ
O remarcabilă ma

nifestare artistică. în
scrisă prestigios pe a- 
genda „Zilelor cultu
rii poloneze in Româ- 
nia“. o constituie ex
poziția de sculptură 
poloneză contempora
nă. deschisă in sălile’ 
Muzeului colecțiilor 
de artă din București. 
Cu rigoare și compe
tentă. specialiștii-or- 
ganizatori ai acestei 
expoziții au reținut, 
dintr-un fenomen mult 
mai complex, o serie 
de tendințe și aspecte 
recente, care se referă 
in mod exemplar la 
dialogul creator dintre 
tradițiile figurative și 
diversificarea in ac
tualitate. în condițiile 
ambiantei ipoderne. a 
repertoriului de moti
ve decorative și sim
bolice.

Ceea ce mi se pare 
că trebuie subliniat de 
la inceput este îmbi
narea prezentării mo
nografice (sint. expuse 
grupaje semnificative 
din opera a 23 de 
sculptori) cu aluziile și 
trimiterile la tensiu
nile și problematica 
din ansamblul artei 
contemporane polone
ze. Organizatorii au 
adus, in jurul sculptu
rilor. o amplă do
cumentație fotogra
fică. prezentind viata 
cultural-artistică. emo
ționantul efort de re- 

construcție si restau
rare a patrimoniului 
cultural-artistic ce e- 
vocă afirmarea istorică 
a spiritualității polo
neze. Sint expuse, de 
asemenea. fotografii 
ale numeroaselor mo
numente de artă, ridi
cate in ultimele dece
nii. pentru a cinsti in 
cele mai diferite col
turi ale Poloniei jert
fele eroilor căzuti in 
lupta pentru libertatea 
țării.

Artiștii reprezentați 
în expoziție sint perso
nalități bine contu
rate: multi dintre ei 
au fost remarcați in 
cele mai importante 
manifestări internațio
nale și li s-a încredin
țat crearea unor im
portante ansambluri 
sculpturale din Polo
nia. In tradițiile figu
rative. ce-și dovedesc 
inepuizabile posibilități 
de dezbatere asupra 
condiției umane, evo
luează mai decis sculp
tori ca Olgierd Tru- 
szynski, Mieczyslaw 
Welter. Barbara Zbro- 
zyna, Bronislaw Chro
my. Adam Myjak, Ali
na Slesinska. Anna 
Krzvmanska. Păstrind 
o punte de legătură cu 
realitatea. cu motive 
ce aduc in imagine 
mărturisită dorință de 
a lărgi cimpul de 
afirmare al valorilor 
umane, se disting o-

partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre comunism, la 
poziția partidului și statului nostru 
fată de marile probleme ale contem
poraneității. la aportul partidului 
nostru, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea creatoare a 
teoriei si practicii revoluționare etc.

Am organizat apoi, atît pentru se
cretarii adjunctl cu propaganda de la

Sfîrșit de an de studiu 
în invățămintul de partid 

la sate
sate cit și pentru cei 1 200 de propa
gandiști de la sate, o pregătire spe- 
cială, cu participarea unor membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid, incepînd chiar cu primul se
cretar. a unor lectori centrali si lo
cali. Cînd. după primele convorbiri, 
am constatat că. nu peste tot s-a în
țeles corect modul de organizare al 
acestora, am convocat secretarii co
mitetelor comunale de partid, prilej 
cu care s-au făcut noi precizări cu 
privire la conținutul acestor convor
biri. Pentru a da posibilitate tuturor 
cursanților să participe activ la dez
bateri. am recomandat să se organi
zeze 2—3 asemenea convorbiri ; am 
indicat, totodată, ca în fiecare curs 
atestarea să se realizeze în prezența 
propagandistului, a unui membru al 
biroului organizației de bază și a 
unui delegat al comitetului comunal 
de partid. Ținind seama de Hotărirea 
Secretariatului C.C. al P.C.R. din 
martie a.c.. am indicat tuturor orga
nizațiilor de partid ca in prima adu
nare generală să se analizeze modul 
in care s-a desfășurat invățămintul 
de partid și să se stabilească măsuri 
pentru noul an de studiu ; cu acest 
prilej se va comunica cursanților ca
lificativul obținut.

perele unor artiști di
feriți ca modalitate de 
expresie: Barbara Fa- 
lcnder, Michal Gal- 
kiewicz, Josef Kpczyn- 
ski, Michal Leszczyn- 
ski. Josef ' Lukomski. 
Antoni Janusz Past- 
wa, Josef Petruk. Anna 
Rodzinska, Josef Sta- 
sinski, Richard Za- 
morski. Pe lingă astfel 
de artiști, care folosesc 
materiale ca bronzul, 
piatra, ceramica, be
tonul. marmura, gra
nitul, alabastrul, se e- 
vidențiază și o direcție 
ce menține arhaica 
tehnică a cioplitului in 
lemn, în opere care, in 
planul reprezentării și 
sarcinii expresive, do
vedesc preocupări si
milare cu celelalte teh
nici. într-o astfel de 
direcție evoluează Sta
nislaw Kulon, Tadeuz 
Markiewicz. Edward 
Lagowski.

Există și in privința 
materialelor prin care 
se exprimă sculptorii 
unele cercetări și pro
puneri interesante. De 
la tehnologiile moder
ne, unii sculptori — 
Maciej Kochanski, Ja
cek Lubryczynski. Be
nedict Kasznia — a- 
doptă diverse mase 
plastice, cu suprafe
țele adeseori acoperi
te de o patină me
talică.

Constantin PRUT

— S-au desfășurat deja o bună 
parte din convorbirile de atestare ; 
ce concluzii se desprind pină acum ?

— Un prim element ce mi se pare 
a caracteriza aceste convorbiri îl re
prezintă dezbaterea problemelor te
oretice in strinsă legătură cu preocu
pările, cu sarcinile majore ale lu
crătorilor din agricultură, faptul că 
nu are loc numai o simplă explicare 
a documentelor de partid, ci se dez
bat cu simt de răspundere înseși 
modalitățile practice, concrete, de a 
înfăptui sarcinile ce le revin. Nu este 
deci de mirare că in numeroase 
locuri in urma acestor convorbiri 
s-au născut valoroase propuneri, idei 
și sugestii menite să ducă la îmbu
nătățirea activității. Astfel. Ia C.A.P. 
Orbească de Sus. unde există puter
nice tradiții in legumicultura, s-a 
conturat ideea valorificării acestei 
experiențe prin construirea unei sere 
de tip industrial.

în al doilea rind. cred că merită 
subliniat spiritul combativ, ascuțișul 
critic pronunțat al acestor convor
biri. Aș menționa doar un singur e- 
xemplu. La C.A.P. Brinceni. deși pro
ducțiile de legume au depășit cotele 
stabilite prin plan, în cursul dezbate
rilor cursanții s-au referit la neajun
surile din sectorul legumicol care 
au făcut ca depășirea sarcinilor de 
plan să nu se ridice la riivelul po
sibilităților.

— Ce acțiuni polltico-ideologice se 
vor desfășura la sate in perioada ce 
urmează închiderii invățămintului de 
partid ?

— Desigur. încheierea unui an de 
studiu în cursurile de partid nu în
seamnă și „vacanță" in activitatea 
politico-ideologică. Avind în vedere 
prioritățile campaniei agricole, mun
ca de propagandă va îmbrăca o se
rie de forme specifice, propunîndu-și 
să mobilizeze mecanizatorii și coope
ratorii la efectuarea unor lucrări de 
bună calitate și la timp, spre a reali
za și in acest an producții care să 
ridice județul nostru pe locuri și mai 
bune in întrecerea socialistă. Vom 
generaliza intilnirile bilunare ale 
celor 168 de lectori ai comite
tului județean de partid cu for
mațiile de lucru direct în cimp la 
locul de muncă. în pauzele de masă, 
în cadrul cărora oamenii vor fi in
formați cu principalele evenimente 
din viata tării. Vor continua să-și 
desfășoare activitatea cele 104 bri
găzi științifice existente in județ, iar 
cele 15 brigăzi juridice se vor intilni 
cu oamenii pentru a populariza le
gile. Vom realiza filme si dia
pozitive de popularizare a expe
rienței înaintate in agricultură, foi 
volante etc. ; ne vom strădui să îm
bunătățim și să îmbogățim emisiunile 
celor 25 centre de radioficare. co- 
nectîndu-le mai direct la problema
tica majoră a activității celor 34 de 
consilii unice agroindustriale din ju
deț. imprimindu-le un spirit critic 
mai accentuat.

Convorbiră consemnată de
Silviu ACHLM

---------------- — MINERUL ANDREI POP RELATEAZĂ:--------------------

„Cum am obținut recordul național de inaintare in mină“
— Ați încheiat primul trimestru 

de activitate ne anul in curs cu 
un succes remarcabil — realizarea 
in luna martie a unui record na
tional de tehnică minieră la mina 
Urdari. Ce reprezintă pentru dum
neavoastră această performanță ?

— Recordurile in muncă nu 
se înscriu in sarcinile de plan, 
nu se programează prin grafice de 
producție. Ele sint determinate 
de sudura morală a unui co
lectiv, de voința și ambiția sa 
de autodepășire. Da. autodepă- 
șirea este condiția esențială ! 
Și iată de ce. Vechiul record de 
avansare lunară intr-un abataj cu 
front lung, dotat cu complex me
canizat de tăiere si susținere, si
milar celui înregistrat la Urdari, 
era de 242 metri. Obținerea acele
iași ăvanșhri. deși foarte ridicată, 
nu ar mai fi constituit o perfor
mantă. Depășindu-ne pe noi insine. 
am bătut acest, record, realizind o 
avansare lunară de 256 metri, per
formantă ce ne situează la nivelul 
celor mai bune realizări oe olan 
european.

— Cum s-a născut acest record ?
— As vrea să menționez că muia 

Urdari este cea mai tinără unitate 
din bazinul carbonifer al Olteniei, 
intrată in funcțiune chiar in pri
mul trimestru din 1979. Din cauza 
nesosirii Ia timp a utilajului de 
abataj, exploatarea cărbunelui a

Utilajele casate... produc!
Pe această cale, prin investiții de inițiativă și spirit gospodăresc, la întreprinderea 

de ambalaje metalice din Tecuci, producția a sporit cu 40 la sută
întreprinderea de ambalaje me

talice din Tecuci, județul Galați, este 
o unitate de mărime mijlocie. În
ființată in 1972, ea a realizat in anul 
următor o producție de 50 milioane 
lei (cutii pentru conserve de legume, 
fruct®, carne, pește), volumul aces
teia fiind in prezent de peste 6 ori 
mai mare. In 1980. producția între
prinderii urmează să ajungă la circa 
500 milioane lei.

— Nu este vorba despre noi inves
tiții — precizează ing. Eugen Io- 
nescu, directorul unității — adică de 
noi utilaje, de construcția a noi 
hale. Ni s-au transferat citeva linii 
de fabricație de la o unitate din 
București. In plus, am cerut și o 
linie casată.

— Casată ?! Și la ce vă este de 
folos dacă este casată ?

— Deși urma să fie dată la fier 
vechi — continuă tovarășul direc
tor — noi am apreciat că mai poate 
fi încă utilizată pentru producție și 
am decis să o reparăm. La fel vom 
proceda și cu o altă linie a noastră, 
care și ea urma să primească ace
eași destinație : depozitul de fier 
vechi. Fiecare din respectivele linii 
cintărește cam 10 tone metal. Aș 
dori să mai precizez că aceste uti
laje. ca de altfel majoritatea lini
ilor noastre de fabricație, sint din 
import, fapt ce a cîntărit foarte 
mult in decizia noastră de a nu re
nunța la producția pe care cele două 
linii, ce urmau să fie casate, o mai 
pot da. In spiritul indicațiilor secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vrem să 
prelungim cit mai mult viața aces
tor mașini, care au fost achiziționate 
cu valută, renuntind la importul alto
ra. atîta vreme cit ele mai pot fi incă 
folosite. Așadar, în bună parte în

început însă cu mare întîrziere, 
abia la 15 februarie, ceea ce 
periclita realizarea sarcinilor de 
plan prevăzute pe trei luni. Expe
riența primelor zile de lucru ne-a 
convins că soluțiile aplicate la lu
crările de deschidere a minei, pre
cum si in montarea liniei tehno
logice permit o activitate in flux 
continuu, cu un mare randament 
productiv. Era așadar posibil ca, 
printr-0 bună organizare a muncii 
pe toate cele trei schimburi, prin an
gajarea responsabilă a tuturo- ce
lor 47 de membri ai brigăzii, să 
obținem zilnic rezultate superioare 
care să ducă la recuperarea ră- 
minerilor in urmă. Din ideea si 
dorința de a realiza planul trimes
trial integral s-a născut și ambiția 
de a obține un record dc tehnică 
minieră in cursul lunii martie. în 
treacăt amintesc că în această lună 
am extras din abataj peste 73 000 
tone lignit de bună calitate — ceea 
ce corespunde cu o productivitate 
de 56 tone pe post — depășind pla
nul trimestrului cu circa 18 000 
tone cărbune;.

— Reprezentînd deci un colectiv 
muncitoresc nou. tinăr. noate fi 
vorba de unele .„secrete1* in obți
nerea acestor rezultate ?

— Recordurile nu se obțin, .desi
gur. la tot pasul, dar in munca 
noastră, a minerilor, este un lucru 
firesc si necesar ca azi să faci 

treprinderea își va spori producția 
în anii următori și pe seama acestor 
utilaje care — cu mai putină chib
zuință — astăzi nu ar mai fi fost in 
unitate, ci la depozitul de fier vechi.

— Cum va decurge reparația res
pectivelor Unii de fabricație ?

Maistrul Emil Bigea, care con
duce echipa de patru muncitori ce 
se ocupă de reparația uneia dintre 
aceste linii, ne dă explicații :

— Vreau să se înțeleagă foarte 
bine : noi nu executăm reparația 
capitală a utilajului cu piese din 
import ci, in primul rind. bazindu-ne 
pe propriile forțe ale unității. Peste 
90 la sută din volumul reparației îl 
facem în fabrică, in cadrul atelie
rului nostru de întreținere. Deci, 
Ia linia pentru cutii cu diametrul 
de 73 mm am reparat mașina de 
închis, de bordurat, benzile mag
netice, linia de lipit ș.a. Restul lu
crărilor Ie realizăm cu sprijinul 
unor unități cu care întreținem 
relații de producție, de pildă între
prinderea mecanică Roman, ce ne 
acordă un sprijin prețios in rea
lizarea reparației. Reparația acestei 
prime linii, ce urma să fie casată, se 
va încheia la finele lunii iunie.

In legătură cu cealaltă linie pen
tru fabricarea cutiilor de 1 kilo
gram. cu diametrul de 99 mm. primi
tă de la unitatea din București, a 
început deja demontarea. verifica
rea și inventarierea fiecărei piese, a 
lucrărilor ce urmează a fi efec
tuate. Ceea ce se poate realiza in 
unitate se face aici, ce nu — adică 
o pondere de 15—20 la sută din vo
lumul total al lucrărilor —■ se rea
lizează la unități din județ și din 
afara acestuia. în trimestrul al 
IV-Iea a.c. urmează să reintre în 
producție și această linie.

mai mult decit. ieri, iar mîine mai 
mult si mai bine decit azi. Este o 
cerință ne care ne-o nune cu atita 
ardoare în fată conducerea parti
dului nostru, personal secretarul 
general al partidului, căruia îi da
torăm condițiile mereu mai bune de 
muncă si de viată de care ne bucu
răm astăzi.

Aminteam mai sus de gradul 
înalt de tehnicitate al muncii din 
subteran. De fapt, în abatajul nos
tru. ca în toate minele din bazi
nele Olteniei, principalele operații
— tăierea, susținerea si transportul 
cărbunelui — sînt mecanizate. în
săși imaginea minerului este 
alta, el fiind, practic, un spe
cialist — mecanic, lăcătuș, electri
cian — care supraveghează și 
întreține complexul de abataj. 
Obținerea marilor performante de
pinde, fără îndoială, de calitatea 
colectivului. în brigada noastră 
doar 6 sintem mineri cu experien
ță. Ceilalți au lucrat in carierele 
din Rovinari. fără a cunoaște spe
cificul muncii de subteran. As vrea 
să relev aici meritul unor oameni
— Constantin Radu, șeful sectoru
lui, Victor Mazurencu. mecanicul 
șef al minei, inginerul Mircea Io- 
nescu si minerul Anghel Citu. co
legul meu de la cirma brigăzii — 
care s-au ocupat cu perseverentă 
de formarea profesională, apropie
rea si sudarea morală a colectivu

— Ne grăbim să le repunem In 
funcțiune — ne spune directorul în
treprinderii ’— deoarece avem co
menzi suficient de multe din partea 
beneficiarilor. Nu as dori să pară 
linsă de modestie ce spun acum, dar 
aceasta se explică si prin faptul că de 
la intrarea in producție a unității 
noastre si oină acum nu am primit 
nici un refuz de calitate. Totodată, 
orice economist isi dă seama că re
punerea in circuitul productiv a celor 
două linii ce urmau a fi casate va 
influenta pozitiv asupra volumului 
producției nete a întreprinderii noas
tre. Cele două linii au costat, la pre
turile la care au fost cumpărate, 
peste 6.5 milioane lei valută. Noi 
acum le avem aproape pe gratis. 
Nu mai plătim amortismente. Repa
rația lor costă in total circa 600 000 
lei. costul acesteia urmind să fie 
amortizat prin producție chiar în 
acest an. întreprinderea si-a creat un 
colectiv de oameni priceputi în rea
lizarea operațiilor de reparații : 
maiștrii Emil Bigea. Șerban Hulea, 
Petru Rarinca. reglorii Ion Chetroni, 
Ghiță Sima, Costică Popa, Teodor 
Preda, Ivan Panait, muncitorii specia
liști Constantin Toderașcu, Nicolae 
Toma. Gheorghe Turcu ș.a.

Anul acesta, întreprinderea din 
Tecuci are de realizat, o producție 
netă de 325 milioane lei. De pe acum 
productivitatea pe angajat a atins o 
cifră destul de ridicată —760 000 lei; 
la 1 000 lei fonduri fixe se obține în 
prezent o producție de 3 500 lei. Cît 
privește rezultatele primului trimes
tru din acest an, ele demon
strează capacitatea acestui harnic 
colectiv, planul fiind realizat La toți 
indicatorii. Prin exemplul oferit de 
întreprinderea de ambalaje metalice 
din Tecuci se dovedește încă o dată 
ce sint în stare să facă oamenii 
muncii, producători si proprietari ai 
mijloacelor de producție, pătrunși de 
ideea transpunerii în practică cu ma
ximă răspundere a sarcinilor trasate 
de partid, a indicațiilor prețioase ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Discuția cu oamenii de aici relevă 
grija acestora pentru sporirea volu
mului și eficienței producției. In 
hala centrală a unității au fost ream- 
plasate rațional liniile de fabri
cație pentru a fi montate și cele 
ce se repară acum. Alături. într-o 
fostă magazie de produse, s-a mai am
plasat o linie. Așadar, sporul de pro
ducție de circa 40 la sută, se va ob
ține fără achiziționarea de utilaje, 
fără construcția de hale, adică cu mi
nimum de cheltuieli. Este un exem
plu elocvent de gindire economică 
sănătoasă, de bună gospodărire. Cu 
toate că sintem convinși că asemenea 
familii muncitorești există în număr 
mare, credem că prezentarea experi
enței de la unitatea din Tecuci poate 
oferi motiv de reflecție pentru multe 
alte unități industriale din tară.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

lui nostru, pentru a fi capabili în
totdeauna de mari performante de 
producție.

— V-ați numit miner cu expe
riență, deși aveți numai 27 de ani, 
aflindu-vă printre cei mai tineri 
brigadieri din bazinele Olteniei. Șe
ful sectorului, inginerul Constantin 
Radu, afirmă că vă caracterizează 
perseverența de a in.văta tot ce-i nou 
în minerit. Cum vă prezentați, pe 
scurt, dumneavoastră ?

— Miner prin... tradiție și moște
nire. Deși m-am născut în județul 
Satu Mare, din 1967 locuiesc la 
Motru. de cînd tatăl meu s-a anga
jat aici ca miner. Sînt ortac de cir
ca 9 ani. ceea ce mi-a dat puterea 
să conving și pe unul din frații 
mei mai mici. Leontin Pop. să lu
creze la mină la Urdari...

— Ce ginduri nutriți pentru vii
tor ?

— Deocamdată sînt preocupat, 
împreună cu ceilalți specialiști ai 
minei, să asigurăm un nume aces
tei exploatări fără istorie, in mine
ritul din bazinele Olteniei. în scurt 
timp, la Urdari vor intra in func
țiune alte abataje, pregătite după 
aceeași concepție tehnică. Ne-am 
propus ca, în toate acestea, să rea
lizăm viteze lunare ridicate de 
avansare, ajungind la o medie, pe 
mină, de peste 150 metri liniari.

Dumitru PRUNA
corespondentul ,,Scînteii"

Plimbăreți
CU 
basculanta

BBBBBBBBBBB

locO mașină parcată intr-un 
mal dosnic și lăsată neincuiată 
se constituie intr-o tentație pen
tru răufăcători. Exact in aceas
tă situație s-a aflat autobascu
lanta 31-PH-7454 parcată la 
marginea satului Dărăști — Vlaș- 
ca. Văzind-o, trei tineri — Ion 
Stoian, Ion Crăciun și Ion Va- 
sile — toți trei din co
muna Mihăilești — Ilfov, s-au 
și aventurat cu ea intr-o plim
bare nocturnă. Deși n-avea per
mis de conducere, Ion Crăciun 
s-a urcat la volan, făcind-o pe 
grozavul. Dar numai după cițiva 
kilometri, el a pierdut controlul 
volanului și s-a izbit de un po
deț de 
„Ioni" 
lor.

pe șosea. Acum, toți trei 
dau seama pentru fapta

La o fîntînă
Un sătean cooperator din co

muna Andrieșeni, județul Iași,
M. Alexandru, lucra la curăța
tul viei in cimp. In pauza pen
tru masa de prinz, a mers să 
aducă apă de la o fintină. Gă
sind căldarea căzută, a legat 
sticla cu o ață și a inceput să 
o coboare in fintină pentru a nu 
pleca, totuși, fără apă. S-a a- 
plecat insă prea tare si o clipă 
de neatenție a fost suficientă 
spre a se dezechilibra. X căzut 
cu capul in jos in fintină. Ne- 
fiind nimeni prin preajmă la 
ora aceea, n-a mai putut fi 
salvat.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Cuvintul cititorilor
CUVINTUL 
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„ Tratată“ necorespunzător, 
indisciplina persistă

Ion Marinescu, tehnician, șantie
rul naval Drobeta-Turnu Severin : 
în luna ianuarie a.c. am scris 
..Scînteii**  despre modul defectuos 
în care se desfășoară transportul in 
comun, pe unele trasee. în munici
piul nostru. în scrisoare m-am re
ferit și la atitudinea necivilizată, 
ireverențioasă fată de călători, a 
unor șoferi și încasatori de pe au
tobuze. în mod surprinzător, insă, 
în luna februarie am primit la a- 
ceastă sesizare un răspuns, cuprin- 
zind tot telul de iustificări necon
forme cu realitatea, de la E.G.C.L., 
care este forul ce răspunde de 
transportul in comun pe plan lo
cal. Adică, scrisoarea a fost solu
ționată chiar de cei vizați, de cei 
criticat!. Consider, astfel, că. in 
acest caz. s-au încălcat prevederile 
legale în ce privește modul de so
luționare a scrisorilor. Numai așa

se explică de ce mi s-a dat un răs
puns nesatisfăcător, de ce nu s-au 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
curmarea actelor de indisciplină. Si 
ca să nu scriu la modul general, re
latez încă un caz concret. în afara 
celor menționate în sesizarea ante
rioară. petrecut in ziua de 26 mar
tie a.c. Șoferul autobuzului 2 898, 
după ce călătorii s-au urcat si si-au 
cumpărat bilete, n-a vrut să mai 
plece în cursă, pe motiv că. are ma
șina defectă. în această situație, am 
rugat încasatoarea să-mi primească 
biletul Înapoi si să-mi restituie 
banii. în locul banilor, am primit 
insă insulte și înjurături, atît din 
partea ei. cît și a șoferului, pe 
care de-abia atunci l-am observat, 
împreună cu ceilalți călători, că 
era In stare de ebrietate. Pină am 
chemat un om de ordine, șoferul a

evacuat toti călătorii din autobuz si 
a fugit cu mașina din statie.

în răspunsul la sesizare doream 
să. aflu ce s-a întreprins sau ce se 
va întreprinde pentru inlăturareă 
și prevenirea unor asemenea nea
junsuri, cînd vor purta șoferii. în
casatoarele si controlorii ecusoane 
cu numere matricole, cum va ac
ționa conducerea E.G.C.L. pentru a 
se asigura o ritmicitate corespun
zătoare a mijloacelor de transport,

Nota redacției. Sesizarea cores
pondentului nostru voluntar din 
luna ianuarie a fost îndrumată spre 
rezolvare consiliului popular muni
cipal. de la care redacția a si Pri

mit răspuns. Din apostilele puse pe 
sesizare reiese însă că aceasta a 
fost repartizată pentru soluționare 
tovarășului director al exploatării 
de gospodărie comunală si locativă 
a municipiului, iar de aici, la un 
alt lucrător din subordine. Dat fiind 
răspunsul neconcludent, precum si 
faptul că neajunsurile semnalate 
continuă să se manifeste, denotă că 
observațiile critice ale semnatarului 
scrisorii sint întemeiate. Iată de ce 
așteptăm din partea Comitetului 
municipal Drobeta-Tr. Severin al
P.C.R. să reanalizeze acest caz si 
să informeze redacția asupra măsu
rilor luate.

Ecouri la sesizările rubricii

Fulgii de pasăre —mai bine valorificați
Ion Falcă, medic veterinar, sef 

compartiment la IJECOOP Argeș : 
In preocupările întreprinderii 
noastre se află si achiziționarea pe 
scară largă de la gospodăriile popu
lației sătesti a păsărilor. Activita
tea are dublu scop : pe de-o parte, 
de a asigura aprovizionarea pieței 
cu mai multă carne de pasăre, iar 
pe de altă parte, de a retine fulgii, 
care au o mare căutare la export, 
în vederea ușurării operațiilor de 
sacrificare a păsărilor. întreprinde
rea a înființat la Pitești un abator 
modem, de mare capacitate. Aici 
există dispozitivele de jumulire a 
păsărilor, fără ca fulgii să fie udați. 
Astfel, se reușește ca de la o giscă 
să se obțină 200 grame fulgi curați, 
de la o curcă — 600 grame, de la 
o găină — 600 grame etc. Pentru a 
procura o cantitate cît mai mare, 
am convenit eu sătenii din județ să 
le sacrificăm noi păsările, in schim
bul fulgilor. Practica dă bune rezul

tate. Totuși, abatorul nostru dispu
ne de capacități mai mari. De 
aceea, in interesul achiziționării 
pentru economie a cît mai multi 
fulgi, vin cu propunerea ca între
prinderile similare din județele li
mitrofe — Olt. Vîlcea. Dimbovita și 
Brașov — care nu dispun de aba
toare. să ne trimită nouă pentru 
sacrificare păsările ce urmează să 
fie valorificate pe piață, in schim
bul reținerii fulgilor. în iudetul Olt, 
de pildă, sînt crescute anual un nu
măr mare de giște ai căror fulgi nu 
sint întrebuințați cum trebuie, de
oarece nu există un abator adecvat. 
Aș merge cu sugestia și mai de
parte. si anume, să se găsească o 
posibilitate de cooperare perma
nentă cu întreprinderile amintite, 
în sensul de a le efectua noi. atît 
prestația de sacrificare, cît si cea 
de jumulire a păsărilor. Din această 
treabă ar avea mult de cistigat eco
nomia națională.

• Verificînd sesizarea publicată 
la rubrica din „Scinteia" nr. 11 358. 
întreprinderea de autoturisme Pi
tești ne-a adus la cunoștință că 
s-au luat măsuri pentru recupe
rarea conteinerelor și butoaielor 
metalice aruncate la intimplare in 
zona de depozitare a reziduurilor si 
gunoaielor. Acestea vor fi strinse 
prin muncă patriotică de către 
membrii U.T.C. și transportate la 
I.C.M.

• La nota „Amnezie**  din „Scîn- 
teia“ nr. 11 322. întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Zalău a răs
puns că întirzierile in livrarea 
oglinzilor pentru diferitele garnituri 
de mobilă fabricate aici s-au dato
rat lipsei azotatului de argint. în 
prezent acest neajuns a fost înlă
turat. putîndu-se astfel lichida toa
te restantele înregistrate.

• Ca urmare a articolului „Spri
jinul s-a dovedit ineficient**,  publi
cat in „Scinteia" nr. 11 358. Cen
trala industrială de prelucrare cau
ciuc și mase plastice București ne-a 
informat că pentru recuperarea lă
zilor de transport din material plas
tic (navete) uzate. în planurile de 
investiții s-au prevăzut capacități 
de producție la noile secții de pre
lucrare a maselor elastice din 
Miercurea-Ciuc si Hîrlău. începînd 
cu anul 1980. cînd aceste capacități 
vor intra în funcțiune, se vor primi 
spre prelucrare asemenea navete 
uzate.

Toate bune, dar pînă atunci ce se 
întimplă cu lăzile uzate care blo
chează depozitele ?

• în răspunsul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular Jude

țean Arad se precizează că sesi
zarea corespondentului voluntar 
Gheorghe Tăutan din Arad, refe
ritoare la starea necorespunzătoare 
a drumului comunal Dezna-Lazi, 
publicată în „Scinteia**  nr. 11 328. sub 
titlul „Gospodari, dar nu prea", 
este întemeiată. în sesiunea consi
liului popular al comunei Dezna s-a 
hotărît alocarea sumei necesare din 
contribuția bănească a locuitorilor 
din satul Lăzi pentru repararea 
drumului. S-a intervenit ca lucra
rea să fie inclusă în planul de pro
ducție pe anul 1979 al Direcției ju
dețene de drumuri si poduri.
• Cele sesizate in nota intitu

lată „Lapte proaspăt de la sute de 
kilometri**,  apărută în „Scinteia**  
nr. 11 287. sint juste — ne infor
mează Direcția generală pentru 
agricultură si industrializarea pro
duselor agricole Brasov. Planul de 
livrare a laptelui, obtinut de între
prinderile agricole de stat din ju
deț. către I.I.L.-Brasov. este stabi
lit de Trustul județean I.A.S. Mă
surile ce se impun a fi luate pen
tru solutionarea sesizării, urmează 
a fi comunicate de către acest for.

N.R. Precizăm că nici după 4 
luni redacția n-a fost încunostiin- 
tată despre modul de rezolvare a 
acestei anomalii, deși în „Scinteia" 
nr. 11 346 s-a revenit cu nota „Răs
punsul uitat". în consecință, solici
tăm conducerii Trustului județean 
I.A.S. Brașov să ne trimită de ur
gentă răspunsul cuvenit. în care să 
se precizeze si cauzele încălcării 
legii privind semnalele critice din 
presă.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMĂNIEI**

• Teatrul Național 
(sala mică) : Moartea 
golan — 17, 20, (sala 
Elegie — 19.

• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sală 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) 4 Contratimp — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Giulești): 
Pasărea cîntătoare. Spectacol sus
ținut de Teatrul Național Tg. Mu
reș, secția maghiară — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea —
19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.

• Teatrul „Țăndărică*4 : Fata ba
bei și fata moșneagului — 10, (la 
Tehnic-club) : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

Din vasta confruntare cu publicul 

a cîștigat calitatea

Telegrame

Peste tot, în țară, în aceste zile 
pregătesc spectacole formațiile care 
au promovat din etapa județeană, în
cheiată la 31 martie, în etapa inter
județeană a Festivalului național 
„Cîntarea României", Sînt roadele 
unei competiții in care s-a dorit, și 
de cele mai multe ori s-a realizat, 
un nivel artistic deosebit. De fapt, 
etapa județeană a fost considerată 
o prelungire a etapei de masă dat 
fiind numărul mare de interprets de 
spectatori. Au participat peste 10 500 
de formații artistice de toate tipu
rile. în cele 86 de centre de desfășu
rare a competiției s-au prezentat 
peste 1 600 de formații corale, peste 
140 de ansambluri de muzică popu
lară, circa 530 formații de muzică 
ușoară și 220 de ansambluri came
rale. Toate acestea, înregistrate în 
peste 725 de spectacole, peste 70 de 
seri de „muzică și poezie" — creații 
originale. Județele Bihor, Alba, Iași, 
Maramureș. Argeș, Constanța au fost 
dintre cele remarcate îndeosebi pen
tru activitatea corală, pentru pregă
tirea a numeroase formații corale, 
în Maramureș, București, Dîmbovița, 
Vrancea a strălucit muzica populară. 
Din nou București, apoi Arad, Cluj, 
Bacău sînt județele care au lansat 
citeva bine instruite formații de ca
meră, iar Sibiu, Timiș și de această 
dată București — nu putem să nu re
marcăm buna pregătire a bucurește- 
nilor — ma'i atenti fată de instruirea 
instrumentiștilor și soliștilor de mu
zică ușoară 1 încă nu se pot formula 
concluzii asupra întregii desfășurări 
a etapei județene ; oricum din cuvin- 
tul participanțllor, al membrilor în 
jurii, al instructorilor și al repre
zentanților direcției de specialitate 
din C.C.E.S., a reieșit nivelul artistic, 
evident în creștere, al formațiilor 
muzicale față de ediția precedentă.

Să ne oprim, pentru a avea o ima
gine mai clară, asupra preocupărilor 
artiștilor amatori la trei dintre cen
trele de concurs. Mai întii : Baia 
Mare (județul Maramureș). S-au aflat 
în competiție 41 de coruri (față de 
ediția precedentă, cu 11 mai mult). 
Alături de formații cunoscute din 
Ardusat, Finteușu Mare, Hideaga, 
Șomcuta, Satulung, ca să menționăm 
doar citeva exemple, s-au semnalat 
citeva apariții noi și surprinzătoare 
din punct de vedere calitativ, printre 
care noul cor mixt din Lăpuș. cel 
din Moisei, corul din Borșa, corul de 
cameră al Casei de cultură din Vișeu 
de Sus și corul mixt din Crăciu- 
nesti. O prezență de prestigiu a con
stituit corala municipală „Prietenii 
muzicii" din Baia Mare, care și-a al
cătuit un repertoriu deosebit de pre
tențios din punct de vedere tehnic 
(coruri de operă, operetă, cantate, 
fragmente de oratoriu). Sub raportul 
muzicii culte, participări de ținută au 
avut : orchestra semisimfonică a Ca
sei de cultură din Sighetu Marma- 
ției (dirijor prof. Gh. Pop), cvartetul 
Casei corpului didactic din Baia

cinema
• Omul cu mască de fier : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Prinț și cerșetor : SCALA — 
9.30; 12; 14,30: 17,15: 20. FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 10,15; 20,30.
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI — 14.30; 16,30; 18.30; 20.30, 
LUCEAFĂRUL — 14,30; 16.30;
18.30; 20,30, FAVORIT — 13,45; 18; 
20.
• Program de desene animate 
pentru vacanță — 9,30; 11; 12,30;
14, Cadoul vrăjitorului negru — 
15,30; 17,30; 19,30 : DOINA.
• Ciocolată cu alune : ARTA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Principiul dominoului : CAPI
TOL — 15; 17,30; 20.
• Clipa : AURORA — 15.30: 19, 
CENTRAL — 15,30; 19, GRIVIȚA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• împușcături in stepă : PATRIA
— 15; 17; 19; 21.
• Brațele Afroditei : FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 15,30; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : FLACĂ
RA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,45;
20, TIMPURI NOI — 13; 15; 17; 19;
21.
• Cobra: FLAMURA — 15,45; 18;
20,15, GIULEȘTI — 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, TOMIS — 15; 17; 19;
20.45.
• Stepa î BUCEGI — 15; 17,30;
19.45.
• Acel blestemat tren blindat : 
COSMOS — 15; 17,30; 20.
• Speriați-1 pe compozitor : DA
CIA — 15; 17,30; 20.
• Police Python 357 : EXCEL
SIOR — 15,30; 18; 20,30, GLORIA
— 15; 17,30; 20.
® Expresul de Buftea : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
MIORIȚA — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Și călăii mor — 11,45; 14, Ope
rațiunea Crossbow —- 16,15, Păpușa
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Lanțul amintirilor : BUZEȘTI
— 14,30; 17,15; 20.
• Al patrulea stol : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Incredibila Sarah : VOLGA — 
15,30; 18; 20,15.
• în viitoare : MUNCA — 15,30; 
19, PROGRESUL — 16; 19.
• Leac împotriva fricii : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20, FLOREAS- 
CA — 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : MELODIA
— 15,15; 17,30; 20.
• Șeriful din Tennessee : LIRA
— 15,30; 18; 20.

Mare (instructor prof. Adrian Ro
man), soliștii instrumentiști ai Casei 
de cultură din Sighetu Marmației, 
soliștii vocali de la Școala populară 
de artă din Baia Mare. A crescut 
numărul tarafurilor tipic maramure
șene, al formațiilor de tip vocal-in- 
strumental, a fost aplaudat un ori
ginal grup : grupul de horitoare. La 
toate acestea se poate adăuga sta
tornica preocupare a Centrului jude
țean de îndrumare a creației popu
lare de a asigura colaborarea unor 
cunoscuți muzicieni, precum compo
zitorii Gh. Dumitrescu, Mircea Neagu, 
C. Arvinte, Ludovic Paceag, Irina 
Odăgescu-Țuțuianu, C. Romașcanu, 
cu ansamblurile corale. Mai mult, 
s-a făcut popularizarea celor mai 
noi culegeri de lucrări corale, 
prelucrări folclorice.

însemnări după faza jude* * 
țeană a concursului pen*  

tru formațiile muzicale

Unul dintre centrele de concurs ale 
județului Constanța a tost orașul 
Mangalia. La Casa de cultură, Ia 
Casa Armatei s-au prezentat formații 
artistice din zona Constanța—Negru 
Vodă, respectiv sudul județului. După 
cum spuneau Vasile Birlădeanu, di
rectorul Casei de cultură, instructorul 
Voicu Gheorghe, doi dintre cei me
reu prezenți, eficienți in împlinirea 
activității culturale de masă, zilele 
de concurs au constituit evenimente 
în viața orașului. S-a distins în com
petiție ansamblul coral feminin al 
Casei de cultură Mangalia, dirijat de 
Marin Hudițeanu, o formație care 
împlinește 30 de ani de activitate și 
care a ținut să lanseze pe podiumul 
de concert citeva prime audiții : com
poziții de Mircea Neagu, George De- 
riețeanu, G. Marcu. A fost unul din
tre momentele de succes bine pri
mite de public, alături de evoluția 
unor cunoscute ansambluri de gen 
constănțene. De altfel, la Casa de 
cultură din Mangalia programul ar
tistic este nonstop, în sensul că tot 
timpul anului mii de spectatori ur
măresc turneele unor cunoscute an
sambluri din țară, de peste hotare. 
Numai în anul 1979 putem nota pre
zența. în fiecare lună, a Teatrului 
„Fantasio", a ansamblului de balet 
de pe lingă acest teatru de revistă 
constănțean, a ansamblului de balet 
„Briulețul"... Cu atît mai mult, deci, 
interesul unui public iubitor de artă 
pentru competiția strinsă, plină de 
emoție, oferită de etapa județeană 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". „Intrăm în etapa inter
județeană cu dorința unor bune re
zultate — afirmă Vasile Birlădeanu — 
și, bineînțeles, vom spori numărul 
repetițiilor la formațiile promovate,

• Mizez pe 13 : FERENTARI — 
15; 17.30; 20.
• între oglinzi paralele : PACEA
— 15; 17,30; 20.
• Aurul lui Mackenna : POPU
LAR — 15; 17,30; 20.30.
• Program de vacanță : AURORA
— 9; 11: 13.30. CENTRAL — 9;
11; 13, MODERN — 9; 11.15; 13,30. 
FAVORIT — 9; 11; 13. TIMPURI 
NOI - 9: 11, FLAMURA — 9;
11,15; 13,30, GIULEȘTI — 9; 11, 
BUCEGI — 10; 12, COSMOS — 10; 
12. EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30, 
GLORIA — 8.45; 11: 13,15. MIO
RIȚA — 9, VIITORUL — 10: 12, 
VOLGA — 9; 11; 13.30, MUNCA
— 9; 11. DRUMUL SĂRII — 9;
11,15: FLOREASCA — 9; 11; 13, 
MELODIA — 9; 11; 13, FEREN
TARI — 10; 12.

teatre 
București 
ultimului 
Atelier) :

• Filarmonica ..George Enescu*  
(sala mică a Palatului) : Concer
tul capodoperelor. SCHUBERT — 
20.
• Teatrul de operetă : Țara surl- 
sului ■— 19,30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia
română44 : Cîntece de tinerețe
fără bâtrînețe — 16,30; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.

vom studia cu atenție repertoriul. 
Dar nu vom încetini ritmul pregătirii 
nici la celelalte grupuri artistice".

„Și pentru noi — declară Nicolae 
Răican, directorul Casei de cultură 
a municipiului Buzău — etapa jude
țeană a fost o etapă. de concentrare, 
de efort. Lăcașul nostru de artă a 
fost reprezentat printr-un cor mixt
— 90 de cadre didactice, muncitori, 
tehnicieni de Ia întreprinderea de 
utilaj tehnologic, întreprinderea de 
comactori. Depoul C.F.R. — o pre
zență în toate manifestările de pres
tigiu ale județului. S-au remarcat : 
orchestra de cameră condusă de prof. 
Tănase Tiberiu (o formație care a 
sărbătorit 75 de ani de activitate), 
ansamblul folcloric „Siriul" — care 
de curînd a lansat spectacolul „Bu- 
zăule, mindră grădină". De aseme
nea, corul Uzinei de sîrmă (dirijor 
Arion Nicolae), corul I.U.T. (dirijor 
Popescu Gabriel), corul bărbătesc al 
C.F.R.-ului (prof. Mihăilă Vasile), 
corul de cameră al Casei de cultură 
a sindicatelor, laureat la prima edi
ție a Festivalului național „Cîntarea 
României", ansamblurile corale de la 
căminele culturale din Costești, Ghe- 
răseni, Săgeata...". „Aș sublinia
— spune Eusebiu Simionovici, direc
torul Centrului județean de îndru
mare a artiștilor' amatori — preocu
parea formațiilor corale din județul 
Buzău pentru achiziționarea și pre
zentarea unor inspirate prime audi
ții. Am ascultat astfel lucrări de 
Florin Comișel, G. Deriețeanu, Gh. 
Bazavan, am urmărit colaborarea 
compozitorilor V. Timiș, Gh. Ionescu, 
G. Deriețeanu, Florentin Delmar, cu 
artiști amatori din Buzău. Și tot 
dintre reușite : alcătuirea unor 
spectacole folclorice menite să va
lorifice tradițiile acestor meleaguri, 
să prezinte instrumente populare 
(fluier, cimpoi, caval, ocarină), me
lodii specifice. Nu este mai puțin 
adevărat că au fost destule comune 
cu posibilități artistice care nu prea 
s-au ostenit să fie prezente în com
petiție, nu toate ansamblurile au 
fost Ia fel de bine pregătite... Dar. în 
general, se poate vorbi, fără ezitare, 
despre seriozitate, despre pasiunea 
pentru artă".

Luna aprilie înseamnă începutul 
fazei interjudețene a Festivalului 
național „Cîntarea României". își 
Verifică, își înnoiesc, își sporesc 
numărul repetițiilor, formațiile pro
movate în această nouă și decisivă 
etapă. Dar, înainte de toate, va fi 
subliniat caracterul de masă al im
portante! manifestări, date fiind a- 
propiatele momente politice, prilej 
de sărbători naționale, precum ziua 
de 23 August. Congresul parti
dului, la care mișcarea artistică de 
amatori își va spune cu siguranță 
un important cuvînt.

Smaranda OȚEANU 
Gh. SUSA

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Vă prezentăm Teatru! Național 

din Craiova
11,05 Șoimii patriei. „Cum vă place, 

copii 7“
11,15 Telex
U.20 închiderea programului
17,00 Telex
17,OS Teleșcoală. Cercul ds matematică 

TVS.
17.25 Tragerea Pronoexpres
17,55 Gala antenelor Maramureș (I)
18,35 Republica Populară Angola — do

cumentar
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,30 Noi, temelie ! „Cel șase ani de 

acasă". Reportaj-anchetă
19.50 Muzică șl publicitate
20,00 Film artistic : „Blocada". Premie

ră TV. Producție a studiourilor 
sovietice (partea I). In distribuție: 
Iuri Solomin, Evghenl Lebedev, 
Irina Akulova, Lev Zolotuhin, Vla
dislav Strljelclk, Aleksandr Razin, 
B. Gorbatov, S. Harcenko, D. Sa- 
gal. Regia : Mihail Erșov

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Desene animate : Călătoriile Iul 

Gulliver (reluare). Episodul Iii 
(ultimul)

20,00 Studio T '79 : Față în față cu opi
nia publică (partea I). Anchetă- 
dezbatere

20.25 Publicitate
20.30 Treptele afirmării. Pianista Mtra- 

bela Parotă și violonistul Dan Mi
hail. La pian Doina Micu

21.05 Telex
21.10 Muzică ușoară
21.25 Mal aveți o întrebare t (reluare) 

Incursiune in lumea materiei vii
21,45 închiderea programului

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 8 APRILIE 1979

Categoria I : (13 rezultate) 1 va
riantă 100% autoturism DACIA 1300 
și 1 variantă 25% a 17 500 lei.

Categoria a H-a : (12 rezultate)
25.50 variante a 10 962 lei.

Categoria a III-a : (11 rezultate)
503.50 variante a 833 lei.

Report categoria I : 327 723 lei.

Cu prilejul alegerii sale în func
ția de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Iile Verdeț a primit tele
grame de felicitare șl din partea 
primului ministru ăl Guvernului Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, Mohamed Benahmed Abdel- 
ghani, primului ministru si ministrul

Cronica
Un grup de oameni de afaceri din 

Grecia, condus de Panos Maniatis, 
proprietarul firmei „Technofarma 
Pireu", a făcut, in perioada 7—10 
apriliâ, o vizită în țara noastră. 
Oaspeții au avut convorbiri la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare si la întreprinderea de 
comerț • exterior „Romagrimex" cu 
privire Ia realizarea unor acțiuni de 
cooperare în Grecia, în domeniul 
creșterii animalelor și industrializării 
cărnii.

Măsuri pentru îmbunătățirea circulației 
rutiere în Capitală

Edilii Capitalei, in colaborare cu 
organele de miliție, au elaborat un 
program vizînd repararea si moder
nizarea sistemului stradal al orașului, 
precum si îmbunătățirea semnalizării 
în scopul unei cit mai bune fluenti- 
zări a circulației rutiere. O serie de 
artere cu trafic intens vor fi amena
jate pentru a se permite circulația ne 
patru benzi, iar numeroase intersec
ții vor fi sistematizate. în același 
scop, se va relua circulația pe Splai 
(partea dreaptă), degajindu-se astfel 
o serie de artere centrale, iar ne une
le străzi, cum sînt Maria Rosetti — 
Dionisie Lupu — Cosmonauți sau 
Știrbei Vodă — Ștefan Furtună — 
Nuferilor — Luigi Cazzavilan. se vor 
institui sensuri unice. O altă măsură 
dictată de aceleași rațiuni se referă 
la recomandarea ca traficul în tranzit

In legătură cu incendiul 
de la magazinul „Victoria” din București

Marți dimineața, la magazinul uni
versal „Victoria" din București a iz
bucnit un incendiu, care a distrus 
bunuri materiale aflate în raioanele 
de la mai multe etaje ale clădirii.

în timpul incendiului și-au pierdut 
viața trei persoane. Totodată, un nu
măr de lucrători ai magazinului și 
cumpărători au suferit intoxicări și 
arsuri. Acestora li s-a acordat de ur
gență întreaga asistență medicală ne
cesară. fiind in afara oricărui pericol.

Imediat după declanșarea focului 
au sosit la fața locului tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 aprilie. în țară : Vreme in ge
neral frumoasă șl In Încălzire. Cerul 
va fi variabil, izolat se vor semnala 
averse de ploaie după-amiaza. Vint

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

O INIȚIATIVĂ A C.J.E.F.S,. BOTOȘANI

„Aprilie-lună record în amenajarea 
și modernizarea bazelor sportive"

„Scinteia" din 15 februarie a.c. in
forma cititorii despre inițiativa citor- 
va asociații sportive din județul Bo
toșani de a amenaja sau moderniza 
cu forțe proprii Vazele sportive din 
dotare. între timp, urmare a rezulta
telor obținute, consiliul județean 
pentru educație fizică și sport a ho- 
tărit generalizarea inițiativei la nive
lul clubului și al tuturor asociațiilor 
sportive din județ, perioada 1—30 
aprilie fiind declarată „Lună record 
în amenajarea și modernizarea ba
zelor sportive". Amănunte, în acest 
sens, ne-a furnizat tovarășul loan 
Coman, președintele C.J.E.F.S. :

— Inițiativa aparține asociației 
sportive „Cristalul" din Dorohoi, 
membrii echipei de fotbal cu aceeași 
denumire angajîndu-se, incă din 
toamnă, să lucreze efectiv la repa
rarea și modernizarea stadionului din 
localitate. De la dorohoieni, inițiativa 
a fost preluată de asociația sportivă 
„Metalul" din Botoșani, iar mai apoi 
de clubul sportiv botosănean. ca și de 
asociațiile sportive din comunele Bu- 
cecea și Ungureni. Noi n-am făcut 
decit s-o „omologăm" — ca să vor
bim în termeni adecvați — adueîn- 
du-i unele îmbunătățiri, astfel incit să 
o putem generaliza in intregul județ 
ca o acțiune cu caracter competitiv. 
Adică, reprezentînd un concurs intre 
asociațiile sportive din județ, la fi
nele căruia vom stabili chiar și un 
clasament. De altfel, vreau să preci
zez că. in stabilirea rezultatelor edi
ției de vară a „Daciadei" vom lua în 
considerație, pe baza unui punctaj, 
și eforturile depuse de fiecare spor
tiv participant la amenajarea ori 
modernizarea bazelor sportive.

— Considerați această acțiune ea 
fiind intr-adevăr tn măsură să con
ducă la îmbunătățirea situației baze
lor sportive ale județului ? 

afacerilor externe al Republicii 
Arabe Egipt. Mustafa Khalil, pre
ședintelui guvernului spaniol. Adolfo 
Suarez, și președintelui Republicii 
Indonezia, Suharto.

In telegrame sînt transmise feliei; 
țări pentru alegerea in această 
funcție si urări de succese în inde- 
Blinireă sarcinii de înaltă răspundere 
încredințate.

zilei
La încheierea vizitei, oamenii de 

afaceri eleni au fost primiți de to
varășul Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului. ministrul 
agriculturii și industriej alimentare.

★

Marți a părăsit Capitala Franz 
XVunderbaldinger. ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Aus
triei în Republica Socialistă Româ
nia, care și-a încheiat misiunea in 
țara noastră.

(Agerpres)

si. tn special, transportul greu să fo
losească drumuri de deviere sau cen
turile ocolitoare, evitind astfel Capi
tala. cu circulația sa intensă. în acest 
scop, va fi editat un pliant cu toate 
rutele ocolitoare.

Măsurile preconizate au. de ase
menea. în vedere refacerea si îmbu
nătățirea semnalizării orizontale ?i 
verticale. Astfel, vor fi efectuate 
marcaje De toate arterele de trafic, 
se vor instala noi tăblițe indicatoare 
ale străzilor si vor fi semaforizate 
noi intersecții. Paralel cu corelarea 
funcționării semafoarelor în intersec
ții apropiate.

în sfirșit. o atentie specială se 
acordă siguranței pietonilor, in care 
scop se vor îmbunătăți iluminarea 
trecerilor de Pietoni si semnalizarea 
refugiilor si se vor extinde marcajele 
cu perle de sticlă reflectorizantă.

Datorită măsurilor operative luate, 
activității energice depuse de forma
țiunile de pompieri, ca și de perso
nalul magazinului, s-a reușit ca in 
decurs de circa o oră incendiul să fie 
stins.

A fost instituită o comisie de an
chetă pentru elucidarea cauzelor care 
au determinat incendiul și stabilirea 
celor vinovați. Din primele cercetări 
a rezultat că incendiul a fost provo
cat de neali iente grave in efectuarea 
unor lucrări de sudură la unul din 
lifturile magazinului, fără a se lua 
măsurile necesare de protecție.

Slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, iar cele maxime intre 
S și 18 grade, local mal ridicate. Bru
mă locală in primele nopți. Pe alocuri 
ceață. In București : Vreme in gene
ra! frumoasă și in încălzire. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploilor la începutul 
intervalului. Vint slab pină la mode
rat. Dimineața, brumă In primele nopți. 
Ceață mal ales in a doua parte a in
tervalului.

— O asemenea inițiativă se impu
nea de mai multă vreme în județul 
nostru, dată fiind situația — nu din
tre cele mai fericite — a celor mai 
multe dintre bazele sportive de care 
dispunem. E adevărat că ceva-ceva 
s-a întreprins pe această linie și pină 
acum. Dar nu intr-un mod unitar, nu 
avindu-se' in vedere perspectivele, ci, 
cum se spune, cam la voia întimplă- 
rii. Iată motivul pentru care. înain
tea trecerii La generalizarea inițiati
vei. intregul program de amenajări 
ori modernizări a fost discutat cu nu
meroși factori de răspundere de la 
nivelul consiliilor populare județean, 
municipal, orășenești și comunale, 
astfel incit noile baze sportive ce se 
vor amenaja ori dezvolta să fie cele 
incluse in schițele de sistematizare 
ale localităților. De asemenea, s-a 
stabilit concret necesarul de materia
le pentru construcții ori amenajări, 
folosindu-se aproape în totalitate de- 
șeurile rezultate din demolarea unor 
construcții vechi. Iar ca să răspund 
complet la întrebare, sintem con
vinși că inițiativa aceasta va duce 
la îmbunătățirea cantitativă și înde
osebi calitativă a bazelor sportive din 
județul nostru. O atestă, de fapt, și 
următorul calcul : dacă cei aproxima
tiv 200 000 de sportivi participanți în 
ediția de vară a ..Daciadei" vor efec
tua cite cel puțin 6 ore de muncă pa
triotică săptăminal — așa cum pre
vede cota minimă stabilită — atunci 
numai în cursul lunii aprilie volu
mul muncii depuse la bazele sportive 
ale județului va depăși 5 milioane 
de ore.

— Concret, ce obiective se vor re
aliza in cursul lunii aprilie ?

— în fiecare dintre cele 68 de co
mune ale județului se va amenaja 
cite o bază sportivă simplă pentru 
fotbal, handbal și volei, precum și 
cite un sector pentru atletism, con-

u. s.
150000 de centrale electrice eoliene
Deși U.R.S.S. nu duce lipsă de e- 

nergie electrică, specialiștii sovietici 
consideră justificată utilizarea . unor 
centrale eoliene producătoare de cu
rent in Uniunea Sovietică, și anume 
in regiunile unde instalarea de re
țele electrice revine prea scump (de 
exemplu, în stepele din Federația 
Rusă, Ucraina, Kazahstan, în zonele 
de pustiuri și semipustiuri din Asia 
centrală, în nord ori pe litoralul mă
rilor și oceanelor, unde viteza vin- 
tului depășește 3.5 m pe secundă). 
Inepuizabile și nepoluante, nepretin- 
zind combustibili (ca in cazul termo
centralelor) și nici dezafectarea unor 
terenuri întinse (ca in cazul hidro
centralelor). stațiile electrice eoliene 
necesită costuri de construcție si ex
ploatare reduse, comparativ cu cen
tralele electrice clasice.

în 1975 a fost creată în U.R.S.S. 
uniunea „Ciclon", unitate de cerce
tare și producție specializată în stu
dierea si fabricarea de centrale elec
trice eoliene. Ea a produs motoare 
eoliene de serie cu o putere de pină 
la 100 kilowați, destinate morilor de

IUGOSLAVIA

A treia mină in cadrul Combinatului 
cuprifer de la Bor

Combinatul minier și metalurgic 
de la Bor continuă să-și sporească 
atit baza de materii prime, cit si 
producția finită. Recent, nu departe 
de Bor. in localitatea Veliki Krivelj, 
a fost dată in funcțiune cea de-a 
treia mină de extracție a minereu
lui de cupru. Specialiștii estimează 
Că rezervele din noul depozit de 
minereu Sînt suficiente pentru a fi 
exploatate timp de un secoj. Ele vor 
permite combinatului de prelucrare 
să-și sporească producția de la 
123 000 tone pină la 200 000 tone.

Inaugurarea exploatării a fost pre
cedată de o vastă activitate de pros
pectare a zăcămîntului și de eva
luare a rentabilității sale. După pa
tru ani de muncă, evitind investiții 
costisitoare, echipa de experți a pu
tut aprecia că deschiderea minei se 
justifică din punct de vedere econo
mic și tehnologic, rentabilitatea aces
teia crescînd simțitor datorită utili
zării elementelor secundare din mi
nereul de cupru. Astfel, noua mină•

CUBA

Sporește producția de ciment
în Cuba au fost depuse eforturi 

deosebite pentru crearea bazei ma
teriale a industriei construcțiilor, 
ramură care în trecut dispunea 
doar de trei fabrici. Aici se realizau 
la un loc aproximativ 15 000 mc de 
materiale de construcții anual. în 
anii puterii populare, volumul pro
ducției de ciment, de exemplu, a 
crescut de patru ori, cele circa 80 de 
întreprinderi construite furnizind 
anul trecut 2,6 milioane tone. Prin
tre noile obiective care se ridică se 
află fabricile de ciment de la Mă
riei și Cienfuegos. Prima linie teh
nologică a fabricii de ciment ce se 

stind din pistă pentru alergare cu 4 
sau 6 culoare, sectoare pentru sări
turi în lungime și aruncarea greutății 
etc. De asemenea, in fiecare comună 
se vor organiza baze dc agrement, 
oamenilor muncii punîndu-li-se la 
dispoziție echipamente pentru reac
tivarea diferitelor discipline sportive, 
în unele comune mai mari, care de
țin spații locative din fondurile sta
tului, dar mai cu seamă in cele 4 
orașe ale județului, consiliul popular 
județean a repartizat, pe asociații 
sportive, un apreciabil număr de 
imobile pe care urmează să le ame
najăm, în baza unor devize de exe
cuție. în vederea efectuării antrena
mentelor și a programării unor în- 
tilniri de box. lupte greco-romane și 
trîntă. La Dorohoi se va da în folo
sință un nou stadion. Cele mai muite 
obiective însă urmează a se realiza 
în municipiul Botoșani, dat fiind rit
mul înalt de dezvoltare a acestui 
oraș. Astfel, pină la 1 mai. mișcarea 
sportivă a municipiului va dispune 
de incă două stadioane — la „Trei 
coline" și, respectiv, in satul Cătă- 
mărăști, în apropierea zonei indus
triale. Se va amenaja o nouă pistă cu 
4 culoare pentru atletism, avind și 
sectoare pentru aruncarea greutății 
si sărituri. Vom încheia, totodată, lu
crările de extindere și modernizare 
a stadionului municipal, a cărui pis
tă de atletism se va lărgi de la 4 la 
6 culoare.

Convorbire consemnată de 
Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

N. R. : Popularizînd inițiativa 
C.J.E.F.S. Botoșani, ziarul nostru iși 
propune să urmărească, atit modul in 
care se vor concretiza în acest județ 
Obiectivele ei. cit si ecoul cte-l va 
produce în celelalte zone ale tării. 

cereale, pregătirii furajelor, ilumina
tului ariilor în timpul muncilor agri
cole. irigațiilor, pompării apei la fer
me. desalinizării apei ș.a.m.d.

în momentul de fată se află In 
probe instalații eoliene cu un dia
metru al cercului format de palete 
de 24 m, menite să furnizeze curent 
electric unor mici așezări din stepă 
și din Nordul îndepărtat sau să 
pompeze 1 500 mc de aoă oe oră de 
la o adincime de 15 m. Conform unui 
program decenal de utilizare a ener
giei eoliene, in U.R.S.S. se vor in
stala 150 000 de centrale electrice ac
ționate de vint. primele 100 fiind date 
deja in exploatare de-a lungul ma
gistralei feroviare Baikal-Amur.

De asemenea, a fost intocmit pro
iectul de construcție al primului sis
tem circular de alimentare cu ener
gie eoliană a Peninsulei Kola. Avînd 
1 100 km lungime, sistemul cuprinde 
238 grupuri energetice eoliene, cu o 
putere de 1 milion kilowați fiecare. 
Primele agregate energetice eoliene 
din cadrul sistemului vor deveni pre 
ductive anul viitor.

va furniza, paralel cu concentratul 
de eupru. 240 000 tone concentrat de 
pirită. 50 000 tone concentrat de mag- 
nezită. 250 000 tone concentrat de 
molibden și cantități substanțiale de 
aur.- argint, selenit

De altfel, combinatul din Bor a in
vestit in ultimii 15 ani importante 
fonduri bănești în activitatea de cer
cetare. In acest răstimp au fost Să
pate 85 000 mc.. 19 000 m de cu
loare subterane si 365 de puțuri in 
care au fost efectuate cercetări la 
scară semiindustrialâ. Paralel cu cer
cetările întreprinse în laboratoare. 
Această vastă activitate a demonstrat 
că exploatarea minereului cu un con
ținut de cupru inferior cifrei de 0.5 
la sută este justificată din punct de 
vedere economic, dacă se valorifică 
ceilalți component! ai minereului. 
Tocmai De baza concluziilor desprin
se din cercetările inițiate, s-a 
putut amenaja cea de-a treia ex
ploatare minieră a combinatului de 
la Veliki Krivelj.

construiește la Măriei, ce! mal mare 
obiectiv industrial de acest gen din 
Cuba, șl-a și început producția. Tn 
prima fază de funcționare, producția 
noii unități se va ridica la 700 000 
tone, iar ia încheierea lucrărilor de 
construcție, prevăzută pentru anul în 
curs, capacitatea ei va atinge 1,4 mi
lioane tone. Noua unitate industrială 
va avea un consum de apă și de pe
trol de trei ori mai redus debit cele
lalte fabrici cubaneze de ciment.

Tot anul acesta se vor încheia lu
crările și la fabrica de la Cienfuegos, 
orașul-port al Cubei. Noul obiectiv 
industrial va avea o capacitate a- 
nuală de producție de 1 650 000 tone.

în cîteva rînduri
• Aseară, in derbiul de hochei pe 

gheată. Dinamo — Steaua, scorul a 
fost egal : 1—1 (0—0 ; 1—1 : 0—0).

• Campionatul categoriei A la 
fotbal programează astăzi meciurile 
etapei a 25-a. în Capitală, pe tere
nuri diferite, se desfășoară două in- 
tilniri : Dinamo — Olimpia Satu 
Mare (stadionul Dinamo) și Sportul 
studențesc — Steaua (stadionul Re
publicii).

în tară se vor disputa următoarele 
partide : Politehnica Timisoara — 
F.C. Argeș ; C.S. Tirgoviște — F.C, 
Bihor ; Chimia Rm. Vîlcea — Corvi- 
nul Hunedoara ; U.T. Arad — A.S.A, 
Tg. Mureș ; Politehnica Iași — S.C. 
Bacău ; Universitatea Craiova — 
Jiul Petroșani ; F.C. Baia Mare — 
Gloria Buzău. Meciurile încep U 
ora 16,30.
• Astăzi, la Zaporojie, în meci 

retur contînd pentru preliminariile 
turneului de juniori „U.E.F.A.", se 
întilnesc reprezentativele de fotbal 
ale U.R.S.S. și României.
• între 15 șl 22 aprilie, la Palatul 

sporturilor și culturii din Capitală se 
vor desfășura întrecerile campionate
lor europene de lupte.

Biletele de intrare pentru această 
competiție s-au pus în vînzare la 
Palatul sporturilor si culturii, la se
diul C.M.B.E.F.S. (str. Biserica Am- 
zei nr. 6) și la Sediul C.N.E.F.S. (str. 
Vasile Conta nr. 16). De asemenea, 
s-au pus in vinzare abonamente va
labile pentru toată durata campiona
telor.

Elevii, studenții și militarii în ter
men. in grupuri organizate, au acces 
gratuit.
• A fost alcătuit lotul selecționa

tei olimpice de fotbal a Ungariei, 
care va intilni. la 18 aprilie, la Pi
tești. echipa similară a României in 
meci tur pentru preliminariile tur
neului J.O. de la Moscova.

Din lotul care și-a început pregă
tirile în stațiunea montană Tata, sub 
conducerea antrenorului Karoly La- 
kat. fac parte următorii 22 de jucă
tori : Katzirz. Z. Toth. Csepecz, Zi- 
borasz. Szanto. Te-psics, Salamon. J. 
Kovacs. Kutasi. Baranyi, A. Nagy, 
Rab. Olah. Gymesi. Talar. Poczik, 
Major. Fulop. Fekete. Biro, Izso fi 
Tieber.

• CENTRALA HELIO- 
ELECTRICĂ DE LA A- 
DRANO. Prima centrală he- 
lioelectrică (bazată pe exploata
rea energiei solare) de mari di
mensiuni din lume urmează a fi 
construită la Adrano. o locali
tate din Sicilia, situată la 30 km 
depărtare de Catania. Instalația 
va putea furniza direct energie 
electrică rețelei locale în canti
tăți suficiente pentru a asigura 
iluminatul întregului oraș. Lu
crările de construcție vor începe 
Dește citeva zile. Oglinzile cen
tralei. însumînd o suprafață de 
8 000 mp, vor capta razele solare 
șl le vor reflecta concentrate 
spre un turn înalt de 50 metri ; 
in acest turn. apa. conținută în- 
tr-un cazan, va fi transformată

cu ajutorul căldurii în vapori 
care, la rindul lor. vor pune în 
funcțiune un turbogenerator. 
Energia astfel obținută va 
fi conservată cu ajutorul sis
temelor de acumulare ale cen
tralei electrice din apropiere, 
de la care va fi trimisă apoi, in 
funcție de necesități., spre re
țeaua electrică a orașului. în 
condițiile căutărilor intense pe 
toate meridianele a unor moda
lități de economisire a surselor 
clasice de energie, construirea 
centralei din Sicilia constituie, 
fără îndoială, o experiență ex
trem de interesantă.

• IMUNITATE SPO
RITĂ A ORGANISMU
LUI. Marele premiu Claude 
Bernard al orașului Paris a fost

decernat de curind profesorului 
Louis Chedid de la Institutul 
Pasteur pentru meritul de a t'i 
pus la punct o nouă armă Îm
potriva bolilor, un ..întăritor 
sintetic al imunității organismu
lui". care, după toate probabili
tățile. va revoluționa principiile 
clasice de fabricare a vaccinuri
lor. Este vorba de o mică mo
leculă M.D.P. (muramil dipepti- 
da). care are facultatea de a 
spori in mod substantial pro
prietățile antigenilor. accentuind 
imunitatea organismului împo
triva diferiților viruși. O echipă 
americană a început să experi
menteze. folosind această desco
perire. un vaccin împotriva ma
lariei. boală care cunoaște o 
neașteptată recrudescentă în nu
meroase țări.

• IN DRUM SPRE 
POLUL NORD PE... 
SCHIURI. Participanțil expe
diției știintifico-sportive ia care 
participă un grup de schiori so
vietici. ce se îndreaptă pe jos 
spre Polul Nord, au parcurs pină 
acum 400 de kilometri pe calota 
de gheată a oceanului si au a- 
juns la 80 de grade latitudine 
nordică. Timpul este variabil, a 
apărut lumina zorilor zilei po
lare. iar temperatura aerului a 
crescut la minus 20—25 grade 
Celsius, față de minus 35. în 
urmă cu citeva zile. Tot mai des 
apare ceata, care reduce vizibi

litatea la numai citiva zeci de 
metri. Pină in ultimele zile, de
riva ghețarilor avea direcția su
dică și anula o parte din efor
turile schiorilor. începind cu 7 
aprilie s-a schimbat direcția vîn- 
tului si se presupune că deriva 
își va schimba direcția, ajutin- 
du-i t>e temerarii schiori să a- 
tingă Polul Nord.

• GEAMURI SUPER- 
REZISTENTE. Un geam spe
cial de o mare rezistentă Ia di
ferite șocuri a fost fabricat de 
specialiștii din Essen (R.F.G.). 
Alcătuit din mai multe straturi 
de eticlă. sudate Intre ele prin 
foite metalice, geamul este fo

losit mai ales pentru a conferi 
o mai mare securitate ușilor 
cu sticlă, unele dintre ele pu
țind rezista chiar la impactul 
proiectilelor unor arme de foc.

• „SECRETELE" PI
RAMIDELOR. Considerate 
adevărate „minuni ale antichi
tății", piramidele au stîrnit din- 
totdeauna curiozitatea specialiș
tilor uimiți in fata unei atari 
perfecțiuni arhitecturale reali
zate cu mijloace tehnice relativ 
modeste. Recent a fost descope
rit. pentru prima oară, un olan 
al unei piramide. El este gravat 
pe o dală lungă de 160 centi
metri a piramidei Begrawiya 
din Sudan. Documentul va per
mite specialiștilor să cunoască 
mai bine concepția arhitecturală 
a constructorilor din antichitate.

• VIERMII URIAȘI 
DIN ADINCURILE 6- 
CEANULUI. în apropierea 
arhipelagului Gaiapagos. o ex
pediție americană a scos la lu
mina zilei, de la o adincime de 
2 400 de metri, cu ajutorul unei 
sonde aspiratoare, un vierme 
uriaș, in lungime de 2.55 metri, 
o varietate necunoscută pînă in 
prezent biologilor. Viermele gi
gant, de culoare roz, iși găsește 
hrana in izvoarele fierbinți 
din adîncurile oceanului. Cu 
ocazia unei precedente expe
diții. anul trecut, au fost des
coperite. in aceeași zonă, varie
tăți necunoscute de pești, raci 
și crabi de dimensiuni neobiș
nuite, care își găsesc în ace
leași izvoare fierbinți sursele de 
hrană.

• INFARCT PREVIZI
BIL. Infarctul,' care ii costă pe 
mulți adulți viața, este „pro
gramat" încă din epoca adoles
cenței, ca urmare a încălcării 
unor reguli elementare de via
ță rațională din perioada de 
dezvoltare a organismului. in 
această concluzie au ajuns me
dicii de la policlinica universi
tară din Kbln. in urma exami
nării a 6 300 de tineri. în vîrstă 
de 15—19 ani. Odată In plus, a 
reieșit că fumatul și excesul de 
greutate constituie principalii 
factori de risc ai bolilor cardio
vasculare. Băieții și fetele care 
fumează mal mult de două ți
gări pe zi și tinerii superponde- 
rali sint mult mai vulnerabili 
decit colegii lor de generație.
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Priețenje, colaborare pace

NOUL ITINERAR AL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

ROMÂNIA - LIBIA: Perspective 
tot mai rodnice relațiilor reciproce

Un articol din revista „The Indian Observer"

„România - promotoare consecventă 
a noilor principii de relații intre state"

Noul itinerar pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
l-a inceput duminică. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. pe conti
nentul african a debutat sub auspicii 
dintre cele mai favorabile — aceasta 
este concluzia ce se impune la înche
ierea vizitei jn Jamahiria Arabă Li
biană Populară Socialistă — prima 
etapă a actualei solii de pace, prie
tenie și colaborare.

Așa cum se știe, potrivit orientări
lor programatice ale Congresului al 
XI-lea al partidului, una din opțiu
nile fundamentale ale politicii exter
ne a României o constituie amplifi
carea și intensificarea legăturilor de 
prietenie și solidaritate, de conlu
crare strinsă cu țările in curs de dez
voltare. în acest context țara noastră 
acordă o atenție deosebită relațiilor 
cu tinerele state africane, cu țările 
arabe, cu țările de pe toate conti
nentele care au pășit pe calea afir
mării libere, de sine stătătoare. 
Un rol hotăritor in înfăptui
rea acestei politici consecvente 
l-au avut istoricele vizite între
prinse peste hotare de șeful sta
tului român, convorbirile desfășura
te cu aceste prilejuri sau la Bucu
rești cu conducătorii statelor respecti
ve. numeroasele documente t și acor
duri încheiate — toate acestea pu- 
nînd baze trainice unei colaborări re
ciproce pe multiple planuri și mar- 
cînd contribuții substanțiale la efor
turile pentru statornicirea unor rela
ții internaționale noi. de înțelegere 
și stimă reciprocă, corespunzător in
tereselor păcii în lume.

în această privință este edificatoa
re evoluția ascendentă a raporturilor 
dintre România și Libia, corespunză
tor direcțiilor stabilite cu prilejul 
întîlnirii la nivel înalt, din februarie 
1974, la Tripoli, dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
marii revoluții de la 1 septembrie 
1969, întilnire care a deschis 
ample orizonturi colaborării multila
terale dintre cele două țări și po
poare.

Beneficiind do acest climat propice, 
noua vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Libia. noile convor
biri cu colonelul Moammer El Gedda
fi reprezintă prin ambianta cordială, 
prietenească, de înțelegere reciprocă 
în care s-au desfășurat, prin caracte
rul de lucru, prin rezultatele concre
te obținute, un moment deosebit de 
important în dezvoltarea relațiilor 
reciproce, în ridicarea lor pe o 
treaptă nouă, superioară.

încă din prima clipă a prezen
tei lor pe pămîntul libian, înalții soli 
ai României s-au bucurat de o pri
mire caldă, entuziastă — expresie a 
prețuirii fată de realizările poporului 
român pe plan intern și în domeniul 
politicii de pace și colaborare ale 
țării noastre, a stimei și admirației 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă 'personalitate politică a 
lumii contemporane, mare prieten al 
popoarelor africane, al tuturor națiu
nilor angajate sub flamurile luptei 
pentru libertate și independență, pen
tru făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Convorbirile oficiale au permis să 
se constate cu satisfacție că în 
ultimii cinci ani volumul schimbu
rilor economice dintre cele două țări 
a sporit de aproape 4 ori. De ase
menea, o arie tot mai largă și mai 
diversă cunoaște cooperarea econo
mică în forme noi, tot mai mo
derne, inclusiv sub forma so
cietăților mixte, pe baze reciproc 
avantajoase. Mii de specialiști ro
mâni iși desfășoară activitatea in 
Libia. Cu sprijinul inginerilor, tehni

DIALOGUL LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-LIBIAN 
AMPLU OGLINDIT IN PRESA TĂRII GAZDĂ
TRIPOLI 10 (Agerpres). — Presa 

libiană consacră ample spatii rezul
tatelor vizitei tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceausescu in Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă. Ziarele de marți reproduc 
toasturile celor doi conducători, cu 
prilejul dineurilor de duminică, pre
cum și știri in legătură cu vizita la 
Monumentul eroului national libian 
— Omar Mukhtar.

Ziarul „Al-Fajr Al-Jadid“ publi
că textul integral al Comunicatului 
comun româno-libian. precum și re
latări ale festivităților care au avut 
loc cu ocazia semnării documente
lor oficiale ale vizitei, respectiv. Co
municatul comun. Memorandumul cu

Preocupări pentru utilizarea rațională 
a resurselor energetice

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Președintele Mexicului. Jose 
Lopez Portillo, și-a făcut cunoscută 
intenția <le a solicita Națiunilor Uni
te convocarea unei conferințe inter
naționale asupra utilizării energiei. 
Totodată, președintele Mexicului a 
reînnoit apelul său vizînd ca toate 
statele lumii, indiferent că dispun 
sau nu de produse energetice, să-și 
unească eforturile pentru ca exploa
tarea și distribuirea acestor produse, 
colaborarea pentru găsirea unor noi 
surse energetice să se facă intr-un 
mod just, adecvat, in cadrul unei noi 
ordini economice internaționale.

VIENA 10 (Agerpres). — Directo
rul Agenției Internationale pentru 
Energie (A.I.E.), Ulf Lantzke. s-a 
pronunțat în favoarea unei mai ra
tionale utilizări a surselor actuale de 
energie. El a apreciat că. pină la 
sfirșitul acestui secol, consumul e- 
nergetic nu va trebui să creas
că cu mai mult de trei la sută pe an.

Ulf Lantzke a arătat că petrolul 
va trebui să fie înlocuit ca sursă e- 
nergetică de cărbune, al cărui con
sum va crește pină in anul 2 000, in 
medie cu 3,6 la sută pe an. astfel in
cit. pină la sfirșitul secolului. 20 la 
sută din consumul total de energie 
Va fi asigurat de cărbune. 

cienilor si muncitorilor români au 
fost construite la Tripoli noul port 
pescăresc, un cartier de locuin
țe, școli, importante edificii publi
ce si obiective social-culturale ; în 
plin pustiu se construiesc sosele și 
ferme agricole. Medici si cadre sani
tare acordă asistentă in capitală si în 
alte localități libiene. De pe țărmul 
Mediteranej pină în inima nisipuri
lor sahariene înflorește un vast 
peisaj al colaborării româno-libiene. 
în același timp, tara noastră a primit 
din Libia produse importante, inclu
siv petrol.

Toate aceste rezultate rodnice nu 
epuizează însă nici ne departe posi
bilitățile existente. După cum a arătat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
„Noi dorini realmente ca relațiile de 
colaborare dintre România si Libia 
să realizeze progrese si mai mari si 
să demonstreze in practică posibili
tatea conlucrării active intre două 
popoare animate de sentimente de 
prietenie, devotate cauzei indepen
denței și păcii". La rîndul său. co
lonelul MOAMMER EL GEDDAFI, 
relevînd larga participare a specia
liștilor români la înfăptuirea unor 
proiecte de dezvoltare a tării, bunul 
renume de care aceștia se bucură, 
a exprimat dorința adîncirii în con
tinuare a colaborării. prietenești 
dintre țările noastre, menită să 
ofere „un exemplu pentru ceilalți 
membri ai comunității internaționale, 
o dovadă că dezvoltarea prieteniei si 
colaborării este calea principală de 
consolidare a păcii internaționale".

Convorbirile la nivel înalt, așa 
cum reiese din Comunicatul co
mun ce poartă semnăturile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu si co
lonelului Moammer El Geddafi, și-au 
găsit concretizare în rezultate prac
tice valoroase pe plan economic, ca 
Si în alte domenii. Astfel, au fost 
cristalizate noi direcții de acțiune, in 
vederea adîncirii cooperării bilatera
le, extinderii conlucrării româno-li
biene în’domenii de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea econo
mică a țărilor noastre, materializate 
în documentele semnate în cursul vi
zitei : Acordul comercial de lungă du
rată și Memorandumul cu privire la 
diversificarea schimburilor comercia
le. cooperarea la realizarea de obiec
tive industriale Si agricole, construi
rea de locuințe si exportul de titei li
bian către România. în același timp, 
s-a hotărit intensificarea'schimburilor 
cultural-stiintifice si asistentei teh
nice, îndeosebi în domeniile învăță- 
mintului. ocrotirii sănătății si pregă
tirii cadrelor. Transpunerea in viată 
a acestor înțelegeri va servi. în mod 
cert, dezvoltării ambelor țări, aspi
rațiilor de progres ale popoarelor 
noastre.

Amplul schimb de păreri asupra 
situației internaționale, prilejuit de 
dialogul la nivel înalt, a evidențiat 
identitatea punctelor de vedere ale 
celor două țări asupra necesității ca 
relațiile internaționale să fie înteme
iate pe principiile deplinei egalități 
in drepturi, independentei și suvera
nității naționale, integrității teritori
ale, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța — ca principii de natură să 
asigure promovarea unor raporturi 
normale de coexistență pașnică între 
toate statele lumii, să garanteze 
pacea, progresul și prosperitatea tu
turor națiunilor.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor din Orientul Mijlociu. 
Expnmindu-se ingrijorarea in legă
tură cu persistenta stării de încor
dare și menținerea situației compli
cate din această zonă, in timpul 
convorbirilor s-a subliniat necesitatea 
unor eforturi hotărîte în vederea in

privire la diversificarea schimburilor 
comerciale, cooperarea la realizarea 
de obiective industriale si*  agricole, 
construirea de locuințe si exportul 
de titei libian către România. Acor
dul comercial de lungă durată intre 
România și Libia. Sint publicate re
latări privind festivitățile ocazionate 
de încheierea vizitei în Libia.

încununind stăruitoarele eforturi 
depuse in ultimii cinci ani. la iniția
tiva „Grupului celor 77". finalizarea 
și adoptarea prin consens a Consti
tuției O.N.U.D.I. și deschiderea ei 
spre semnare marchează un pas ho
tăritor spre transformarea efectivă a 
organizației pentru a fi in măsură să 
se achite de răspunderile majore în
credințate de statele membre de a 
sprijini eforturile țărilor in curs de 
dezvoltare pentru industrializare, 
astfel incit ponderea lor in produc
ția industrială a lumii să se ridice 
de la 7—8 Ia sută, in prezent, la cel 
puțin 21 la sută, în anul 2000.

Conferința plenipotențiarilor s-a 
încheiat cu ceremonia semnării 'Ac
tului final de către delegațiile celor 
peste 80 de țări participante si des
chiderea spre semnare a actului 
constitutiv. In cadrul ședinței festi
ve, Constituția O.N.U.D.I. a fost sem
nată de 21 de țări. între care și 
România.

Ca tară socialistă. în curs de dez
voltare. membră a ..Grupului celor 
77". România a participat activ, in 

j toate fazele la opera de transformare 
I a O.N.U.D.I. în agenție specializată

că președintele sudanez a declarat că 
țara sa este angajată pe această linie 
politică, care nu poate fi infirmată de 
alte interpretări — transmite agenția
Q.N.A.

>
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a S.U.A. a 
adoptat un amepdament prin care 
suprimă un ajutor american de 45 
milioane dolari către Siria, ca ur
mare a refuzului acestei țări de a 
sprijini tratatul de pace egipteano- 
israelian.

Membrii Camerei Reprezentanților 
au hotărit. totodată, că președintele 
Jimmy Carter poate să nu țină sea
ma de acest amendament.

BEIRUT 10 (Agerpres). — O ten
tativă de debarcare israeîiană pe 
coasta de sud a Libanului, in apro
piere de Tyr. în dreptul taberelor pa
lestiniene de la Al Rachidiyeh și Ras 
Al Ain, in cursul nopții de luni spre 
marți, a fost respinsă de ..forțele co
mune" palestiniano-progresiște. in
formează corespondenții de presă din 
regiune. Potrivit unor surse palesti
niene. citate de agenția France 
Presse. una din cele patru vedete is- 
raeliene care au participat la această 
operațiune a fost atinsă de tirul „for
țelor comune".

TEL AVIV 10 (Agerpres). — A- 
vioane aparținind forțelor aeriene is- 
raeliene au atacat, marți, baze ale 
organizației palestiniene ..Al Fatah", 
amplasate in regiunea Tyr. in sudul 
Libanului., informează un comuni
cat difuzat de un purtător de cuvint 
militar israelian.

Comunicatul susține că. în ultime
le patru luni, de la aceste baze au 
fost organizate 11 atacuri împotriva 
Israelului. în urma cărora s-au înre
gistrat morti și răniți în rindul popu
lației civile.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Marți 
dimineața. într-o piață din Tel Aviv 
a explodat o bombă, provocind moar
tea unei persoane și rănirea altor 35.

Un purtător de cuvint militar al
O.E.P.. citat de agenția W.A.F.A.. a 
precizat că rezistența palestiniană 
și-a revendicat responsabilitatea ex
ploziei.

Posturile de radio și televiziune 
locale au consacrat. în continuare, 
spatii largi acestui mare si impor
tant moment în evoluția relațiilor de 
prietenie și colaborare fructuoasă în
tre popoarele român și arab libian.

Au fost difuzate, totodată, ample 
știri în legătură cu începerea vizitei 
și a convorbirilor oficiale în Gabon, 
etapa următoare a soliei românești 
de pace pe continentul african.

PARIS 10 (Agerpres). — Cu prilejul 
inaugurării unei uzine de îmbogățit 
uraniu la Tricastin. primul ministru 
al Franței. Raymond Barre, a decla
rat' că ..ceea ce se cheamă astăzi 
criza energiei, nu poate fi depășită 
fără aportul decisiv al electricității de 
origine nucleară". După opinia pre
mierului francez. ..economia mon
dială va cunoaște în viitor dezechili
brele cele mai grave, dacă nu se uti
lizează in mod . rational de pe acum 
resursele de hidrocarburi".

Pentru reluarea convorbirilor de la Panmunjon
O declarație a părții nord-coreene

PHENIAN 10 (Agerpres). — Deie- 
gatia de legătură a partidelor politi
ce, organizațiilor obștești si autorită
ților părții nord-coreene a dat publi
cității. la 10 aprilie, textul unei decla
rații in care se arată că, in ciuda do
rinței sincere din partea Nordului de 
reluare a dialogului, partea sudică 
nu s-a prezentat in sala conferințe
lor de la Panmunjon nici la 2 aprilie, 
nici la 10 aprilie.

De asemenea, se reamintește că nu 
este pentru prima dată cînd partea 

staurării unei păci globale, juste și 
durabile, ceea «ce implică retragerea 
completă a Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate în 1967 și asi
gurarea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului său la auto
determinare și constituirea unui stat 
propriu, independent. De cea mai 
mare importanță in acest sens este 
realizarea solidarității și unității de 
acțiune a tuturor țărilor arabe în 
eforturile lor pentru realizarea unei 
reglementări generale și juste a con
flictului din Orientul Mijlociu.

Condamnind energic politica de 
apartheid și acțiunile agresive ale 
regimurilor rasiste din Africa austra
lă împotriva țărilor vecine. România 
și Libia și-au reafirmat și cu acest 
prilej solidaritatea și sprijinul față 
de lupta de eliberare națională a po
poarelor din această zonă.

Interesele popoarelor africane, ale 
păcii generale reclamă ca stările con- 
flictuale existente între unele țări 
africane, problemele litigioase, dife
rendele rămase moștenire de la în
delungata dominație colonială să se 
soluționeze exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative între părțile interesa
te, fără nici un amestec din afară.

România și Libia — țări în curs 
de dezvoltare — au reafirmat con
vingerea lor că este în interesul tu
turor popoarelor să se acționeze ferm 
pentru edificarea noii ordini eco
nomice internaționale, care să per
mită propășirea mai rapidă a țărilor 
subdezvoltate, progresul întregii uma
nități.

Fără îndoială, încetarea cursei ne
faste a înarmărilor, prin care se 
irosesc resurse uriașe, realizarea 
dezarmării generale, și în primul 
rind a celei nucleare — problemă 
căreia i s-a acordat o atenție deo
sebită în cursul dialogului la nivel 
înalt — ar contribui in mod însem
nat la atingerea acestui obiectiv.

Ca o concluzie generală a largului 
tur de orizont politic la care au 
procedat cei doi conducători, s-a 
evidențiat din nou ideea fundamen
tală că soluționarea marilor probleme 
ale lumii de azi face necesară parti
ciparea tuturor statelor la viata in
ternațională, unirea eforturilor tu
turor forțelor care se pronunță pen
tru o politică nouă, de egalitate și 
independență, în vederea găsirii unor 
soluții echitabile și viabile, in con
sens cu interesele tuturor popoare
lor.

Rezultatele vizitei au dovedit o 
dată mai mult rodnicia dialogului 
româno-libian, pe care conducătorii 
celor două țări au hotărit să-1 adin- 
cească — deosebit de semnificativă 
fiind, in această privință, hotărîrea 
comună de a se încheia un tratat de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări, cu prilejul vizitei pe care 
colonelul Moammer El Geddafi o va 
face în România, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Opinia publică din țara noastră 
salută cu satisfacție rezultatele vizi
tei oficiale de prietenie efectuate în 
Libia, cu convingerea că discuțiile 
avute și înțelegerile realizate vor 
contribui la adîncirea legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare, 
la dezvoltarea colaborării in toate 
domeniile de interes reciproc. Fără 
îndoială, bilanțul acestei prime etape 
este de bun augur pentru vizita care 
se desfășoară in prezent in Gabon, 
pentru întreaga misiune de prietenie 
și solidaritate pe care președintele 
României o îndeplinește in aceste 
zile pe pămîntul Africii. în numele 
celor mai scumpe aspirații ale po
porului nostru, ale întregii omeniri.

Viorel POPESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbateri în parlamentul egiptean • O declarație a pre- 

israelian în sudul Libanuluiședintelui Sudanului • Atac
CAIRO 10 (Agerpres). — în cadrul 

dezbaterilor din Adunarea Poporului, 
consacrate examinării tratatului de 
pace egipteano-israelian, o comisie 
parlamentară comună, constituită din 
membri ai comisiilor pentru relații 
externe, probleme arabe și securitate 
națională, a prezentat un raport — 
difuzat de agenția M.E.N. — în care 
se reamintește că partea egipteană 
a respectat rezoluțiile reuniunilor 
arabe la nivel înalt, ale reuniunilor 
țărilor nealiniate și țările islamice, 
precum și rezoluțiile 242 și 338 ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Comisia parlamentară egipteană 
cere popoarelor și guvernelor arabe 
să adopte măsuri practice și pozitive 
în folosul eliberării teritoriilor arabe 
ocupate. Raportul amintit subliniază, 
in acest sens, că poporul egiptean 
este gata să-și mobilizeze întregul 
potențial pentru a sprijini lupta arabă 
unită și să folosească capacitatea sa 
de negociere pentru a se ajunge la 
o reglementare totală și definitivă a 
conflictului din Orientul Apropiat. 
De asemenea, comisia a invitat toate 
părțile arabe implicate să participe la 
procesul de pace, in cadrul deja creat.

KUWEIT 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului. Gaafar Nimeiri, 
a reafirmat că sprijinul tării sale pen
tru eforturile de pace in Orientul 
Mijlociu nu Înseamnă sprijin pentru 
o soluție care nu garantează dreptu
rile legitime ale poporului palestinian. 
Ziarul kuweitian ,.A1 Watan" scrie 

sudică creează obstacole artificiale 
contactelor bilaterale, folosindu-.se 
de diverse pretexte. Declarația subli
niază că, în cazul in care partea su
dică dorește dialogul si realizarea 
reunificării pașnice, atunci trebuie să 
accente propunerea justă a părții 
nordice, care este gata pentru o nouă 
întâlnire, cu bună credință.

în încheierea declarației se arată 
că partea nordică menține în conti
nuare deschisă ușa dialogului.

In preajma vizitelor oficiale 
de prietenie ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
• ANGOLA: Manifestare culturală la 

Luanda
LUANDA 10 (Agerpres). — Răs- 

punzind interesului larg cu care 
opinia publică angoleză așteaptă 
vizita in Republica Populară An
gola a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, Biblioteca Națio
nală a Angolei a organizai <> con
ferință publică pe tema „România 
socialistă azi". Au participat repre
zentanți ai vieții cultural-artistice 
angoleze, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Luanda, zia
riști, un numeros public.

Deschizînd conferința, Ana Ma
ria Pegado, directoare a Consiliu
lui Național al Culturii, a subliniat 
că această manifestare are loc în 
cadrul acțiunilor organizate in 
Angola pentru a marca apropiatul 
eveniment de importantă deose
bită pe care îl reprezintă vizita 
conducătorului partidului și statu
lui nostru la Luanda.

A luat apoi cuvintul ambasado
rul țării noastre in Angola, Ion 
Moraru, care, intre altele, a eviden
țiat că România promovează cu 
consecvență o politică de prietenie, 
colaborare și solidaritate militantă 
cu popoarele africane, sprijinind

• ZAMBIA: Deschiderea unor expo
ziții de fotografii și carte românească 
la Lusaka

LUSAKA 10 (Agerpres). — în 
cadrul acțiunilor prilejuite de apro
piata vizită oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Republica Zambia, la 
„Nakatindi Hall", din Lusaka, s-au 
deschis expoziția de fotografii 
„Cintarea României" și o expoziție 
de carte românească. Expozițiile au 
fost inaugurate de primarul ca
pitalei Zambiei, Simon Mwewe. 
Au participat oficialități din Mi
nisterul Orientării Naționale, din 
Ministerul zambian al Afacerilor 

O.N.U.D.I. a devenit agenție specializata a O.N.U.

Sprijin sporit eforturilor de industrializare 
a țărilor in curs de dezvoltare

VIENA 10 (Agerpres). — în capitala Austriei a luat sfîrșit conferința 
plenipotențiarilor pentru elaborarea actului constitutiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), in vederea ridicării 
organizației la rang de agenție specializată a O.N.U.

lupta lor pentru independență, pen
tru dezvoltare de sine stătătoare, 
pentru o viață mai bună. El s-a 
oprit pe larg asupra relațiilor ro- 
mâno-angoleze, subliniind impor
tanța contactelor sistematice din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Agosiinho Neto pentru dezvolta
rea și aprofundarea relațiilor ro- 
mâno-angoleze.

Apropiatul dialog la nivel înalt de 
la Luanda este anunțat pe prima 
pagină de „JORNAL DE ANGOLA". 
Ziarul publică, de asemenea, por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că poporul angolez aș
teaptă cu bucurie pe pămîntul An
golei prima solie română de prie
tenie și colaborare la cel mai înalt 
nivel.

„Jornal de Angola" dă o înaltă 
apreciere politicii și solidarității 
militante promovate de Roqnânia 
socialistă in raporturile cu R.P- 
Angola, evidențiind că ..România 
este o țară socialistă europeană 
care a sprijinit dintotdeauna lupta 
de eliberare națională a poporului 
angolez, sub conducerea M.P.L.A." 
„După proclamarea independenței 
— scrie ziarul — România s-a numă
rat printre primele state din lume 
care au recunoscut Republica 
Populară Angola".

Externe, membri ai corpului di
plomatic, oameni de afaceri, zia
riști, un numeros public.

De un deosebit interes s-au 
bucurat volumele din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate".

La deschidere, primarul orașului 
Lusaka și ambasadorul României in 
Zambia au rostit scurte cuvintări, 
subliniind relațiile de prietenie și 
colaborare ce s-au statornicit intre 
cele două țări și popoare. Expozițiile 
s-au bucurat de un deosebit succes.

a O.N.U. Coautoare la proiectul de 
Constituție O.N.U.D.I., pregătit și 
prezentat de „Grupul celor 77", 
participantă la lucrările celor 5 se
siuni ' ale Comitetului interguverna- 
mental pentru Constituția O.N.U.D.I., 
vicepreședintă la cele două sesiuni 
ale conferinței plenipotențiarilor, 
prezentă în diferitele comitete și gru
puri d? negociere, de lucru si con
tacte. tara noastră și-a adus astfel, 
alături de celelalte țări membre ale 
„Grupului celor 77“. de toate statele 
participante, contribuția activă la 
eforturile pentru lărgirea familiei 
Națiunilor Unite cu încă un membru 
cu drepturi egale — O.N.U.D.I. — la 
însăși întărirea pe această cale a 
sistemului O.N.U.

agențiile
Convorbiri soviete—ja-

mdiCUne. Marți, la Moscova au 
avut loc convorbiri între președin
tele Consiliului de Miniștri • al 
U.R.S.S., Aleksei Kosighin, și primul 
ministru al Jamaicăi. Michael Manley, 
aflat in vizită oficială in Uniunea 
Sovietică. Au fost examinate pro
bleme ale relațiilor dintre cele două 
țări in domeniile politic, economic 
și cultural, aspecte ale actualității 
internaționale.

La Belgrad, stane Dolan*>  
secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I., 
s-a intilnit cu o delegație a Parti
dului Muncii din Olanda, condusă de 
președintele partidului. Joop den Uyl, 
care efectuează o vizită in Iugosla
via.

Delegații celor treiAlegere.
camere ale Adunării Republicane a
R. S. Slovenia l-au ales. în unanimi
tate. pe Serghei Kraigher membru al 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, din 
partea republicii — relatează agenția 
Taniug. Acest loc a rămas vacant
prin încetarea din viată a lui Edvard 
Kardeli.

Succes electoral al co
muniștilor niponi. Partidul 
Comunist din Japonia ,a obținut ..un 
succes considerabil" în prima etapă a 
alegerilor pentru adunările prefectu- 
rale. desfășurată duminică — se a- 
rată într-O' declarație a Comitetului 
Central al partidului, publicată în 
ziarul „Akahata". Comuniștii și-au

„lntercosmos“ : Lansarea 
navei „Soiuz-33“

MOSCOVA 10. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 10 aprilie, la 
ora 20 și 34 de minute (ora Mosco
vei), de pe cosmodromul Baikonur a 
fost lansată nava cosmică „Soiuz-33", 
avind la bord un nou echipaj mixt, 
alcătuit din pilotul-cosmonaut sovie
tic Nikolai Rukavișnikov, comandant 
de navă, și maiorul de aviație 
Gheorghi Ivanov, cercetător-cosmo- 
naut, cetățean al Republicii Populare 
Bulgaria. Acesta este al patrulea 
echipaj mixt lansat pină acum pe 
orbită in cadrul programului „Inter- 
cosmos".

Conform programului de zbor, nava 
„Soiuz-33“ urmează să facă joncțiu
nea cu complexul științific orbital 
„Saliut-6“—„Soiuz-32“ la cel de-al 
doilea nod de cuplare al acestuia.

DELHI 10 (Agerpres). 
— în ultimul său număr, 
revista indiană de poli
tică externă „THE IN
DIAN OBSERVER" a 
publicat — sub titlul 
„Chemarea Marii Adu
nări Naționale a Repu
blicii Socialiste România 
adresată statelor, parla
mentelor sî guvernelor, 
tuturor popoarelor" — 
un articol în care se 
subliniază : „România
dovedește o preocupare 
constantă. permanentă 
pentru promovarea unor 
noi principii în relațiile 
dintre state, pentru gă
sirea celor mai bune so
luții. menite să permită 
instaurarea unui climat 
de pace si înțelegere în
tre popoare".

în articol este releva
tă poziția tării noastre, 
potrivit căreia „voința 
popoarelor este de a 
promova o nouă politi
că de independentă, co

laborare. securitate și 
pace, de rezolvare a tu
turor aspectelor litigioa
se prin mijloace politice, 
care să excludă războa
iele si confruntările ar
mate". în context, arti
colul precizează că 
România si-a exprimat 
convingerea că „parla
mentele și guvernele, 
prin rolul important pe 
care îl au. iși pot aduce 
o contribuție esențială 
la găsirea si adoptarea 
de măsuri concrete, în 
conformitate cu aspira
țiile legitime de pace, 
securitate și colaborare 
între toate națiunile".

„în domeniul dezar
mării — se arată in ar
ticol — România a avan
sat propuneri concrete, 
pe care le supune aten
ției întregii lumi : în
ghețarea bugetelor mili
tare. a cheltuielilor, a 
efectivelor armate si a 
armamentelor la nivelul

Conferința internațională de solidaritate 
cu mișcările de eliberare din Africa australă
LUSAKA 10 (Agerpres). — în 

capitala Zambiei au început, marți, 
lucrările Conferinței internaționale 
de solidaritate cu mișcările de eli
berare din Africa australă, la care 
participă peste 300 de delegați din 
26 de țări. '

Lucrările au fost deschise de pre
ședintele țării-gazdă, Kenneth Kaun- 
da, care a afirmat că lupta de eli
berare națională a popoarelor din 
Africa australă reprezintă o parte 
inalienabilă a luptei revoluționare a 
popoarelor de pretutindeni împotriva

Un nou act de agresiune al rasiștilor 
de la Salisbury împotriva Zambiei

LUSAKA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a anuntat că regimul rasist de la 
Salisbury a săvîrșit marți un nou 
act de agresiune împotriva tării sale, 
atacînd cu aviația o tabără a refu- 
giaților Zimbabwe, situată la apro
ximativ 10 km de Lusaka. în cursul 
atacului, rhodesienii au folosit ra
chete. Mai multe persoane au fost 
ucise sau rănite și au fost provocate 
însemnate daune materiale.

Reprezentanții din Lusaka ai 
Crucii Roșii Internationale au trimis

Programul electoral al P. C. din Marea Britanie
LONDRA 10 (Agerpres). — La 

Londra a fost dat publicității Mani
festul cupririzînd programul electoral 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie pentru scrutinul parlamentar 
de la 3 mai. Documentul prevede un 
larg evantai de măsuri economice de 
combatere a fenomenelor de criză, 
propunîndu-se pentru creșțerea in
vestițiilor capitale in industrie, dez
voltarea construcțiilor de locuințe, na
ționalizarea exploatărilor petrolifere 
din Marea Nordului, stabilirea con
trolului asupra prețurilor. Partidul 
comunist se pronunță in favoarea 
abandonării de către Anglia a Pieței 
comune.

Pe plan extern. Partidul comunist

de presă
sporit numărul de locuri în adună
rile prefecturale si municipale cu 30 
și respectiv 8. în document este sub
liniată necesitatea de a intări în con
tinuare coeziunea forțelor progre
siste nipone în vederea apărării in
tereselor oamenilor muncii.

Rezultatele alegerilor din 
Cuba, desfășurate duminică, pen
tru desemnarea membrilor Adunări
lor municipale si provinciale ale pu
terii populare, atestă că au fost aleși 
9 683 delegați. între care 673 femei, 
din cei 24 261 candidați. La urne 
s-au prezentat 96.9 la sută din cei 6 
milioane de cetățeni cubanezi cu 
drept de vot. S-a precizat că. deoa
rece în peste 900 de circumscripții 
nici unul dintre candidați nu a în
trunit jumătate plus unu dintre vo

O premieră semnificativă:

Groenlanda la urne
în aceste zile s-au desfășurat 

primele alegeri generale din istoria 
Groenlandei. Din cele patru for
mațiuni angajate în competiție, 
disputa principală s-a dat intre 
partidele „Siumut" și „Atassut", în
vingător ieșind primul, care repre
zintă stingă moderată ; prin dobin- 
direa a 13 din totalul de 21 de man
date aflate in joc, „Siumut" și-a 
asigurat majoritatea in parlamentul 
local (Landsting), nou creat.

Acest scrutin constitute un nou 
moment pe calea realizării autono
miei Groenlandei. Din 1953, de cind, 
după aproape trei secole de stăpî- 
nire daneză, Groenlanda a devenit 
provincie în componența regatului 
Danemarcei, statutul celei mai mari 
insule de pe glob (2 milioane kmp, 
50 000 de locuitori) a constituit 
obiectul a numeroase dezbateri în 
parlamentul de la Copenhaga. în 
final, ca urmare a acțiunilor popu
lației locale, s-a luat hotărîrea de a 
acorda acestui teritoriu un statut 
de autonomie internă. în cadrul 
procesului inițiat, un moment im
portant l-a constituit referendumul 
din ianuarie, anul acesta, groen- 
landezii pronunțindu-se în covirși- 
toare majoritate în favoarea auto
guvernării. Conform prevederilor 
noului statut, populația insulei va 
hotărî în domeniile social, fiscal, 
învățămînt, comerț și pescuit (prin

anului 1978. trecere# la 
un larg program de 
dezarmare, oprirea pro
ducției de arme si. în 
primul rînd. a armelor 
nucleare". în ceea ce pri
vește blocurile militare, 
revista precizează că 
„România s-a pronunțat 
în repetate rinduri pen
tru desființarea simul
tană a N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșo
via". in vederea realiză
rii unei securități și co
laborări depline în Eu
ropa si in lume.

în încheiere, revista 
„The Indian Observer" 
menționează că „propu
nerile României adresa
te intregii lumi sint me
nite să dezvolte coope
rarea între state, priete
nia si înțelegerea, înce
tarea cursei înarmărilor, 
consolidarea securității 
internaționale, asigura
rea unei păci durabile 
pe planeta noastră".

colonialismului, rasismului și apart
heidului. Președintele Kaunda a 
subliniat, în context, sprijinul de care 
se bucură forțele patriotice din teri
toriile africane aflate încă sub do
minație străină din partea statelor 
socialiste și a condamnat faptul că 
o serie de țări occidentale continuă 
să susțină, pe plan economic și mi
litar, regimurile rasiste și de apart
heid. A luat. apoi, cuvintul Joshua 
Nkomo, copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe.

ambulante pentru a acorda un prim 
ajutor victimelor atacului barbar 
săvîrșit de regimul rasist al lui Ian 
Smith împotriva taberei Zimbabwe.

Atacul împotriva taberei Zimbabwe 
se înscrie în seria acțiunilor agre
sive puse la cale în ultima vreme 
de regimul de la Salisbury împotriva 
statelor africane independente care 
se pronunță si acționează in spriji
nul mișcării de eliberare națională 
a poporului Zimbabwe, majoritar în 
Rhodesia.

consideră necesară ieșirea Angliei 
din N.A.T.O., înlocuirea sistemului 
blocurilor militare printr-un sistem 
de securitate colectivă in Europa, 
traducerea în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, lichida
rea bazelor nucleare de pe teritoriul 
tării, lupta pentru dezarmarea gene
rală și totală și, ca prim pas, re
ducerea cheltuielilor militare ale 
țării cu un miliard de lire sterline.

în manifest se cere membrilor 
partidului să-și dea voturile Candida- 
ților comuniști în cele 40 de circum
scripții unde partidul va prezenta 
candidați proprii și să voteze pe 
candidatii laburiști în celelalte 595 
circumscripții.

transmit:
turile exprimate, va fi organizat la 
15 aprilie un al doilea tur de scru
tin.

Relațiile chino-japoneze. 
împăratul Japoniei, Hirohito, a pri
mit-o luni după-amiază pe Deng 
Yingchao. vicepreședinte al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, cu care a avut o 
convorbire cordială. împăratul Ja
poniei si-a exprimat satisfacția în 
legătură cu intensificarea relațiilor 
chino-japoneze. Deng Yingchao s-a 
întîlnit. de asemenea, cu primul mi
nistru, Masayoshi Ohira, cu lideri ai 
Partidului Liberal-Democrat Japonez, 
ai Partidului socialist și ai Partidu
lui Komeito, cu care a avut convor
biri călduroase și prietenești, infor
mează agenția China Nouă.

cipala ramură a economiei insu
lare), problemele externe, alt apă
rării și justiției rămînind dt com- 
petența guvernului danez. în et 
privește trecerea efectivă la autor 
administrare a fost fixată data de 
1 mai a.c., urmînd ca pină atunci 
să fie create și alese instituțiile și 
organele necesare.

Menit să înfăptuiască tocmai acest 
obiectiv, scrutinul din aceste zile a 
dat ciștig de cauză. în mod semnifi
cativ, forțelor progresiste. Spre deo
sebire de partidul „Atassut", de tenr 
dința conservatoare, partizan al 
păstrării unor legături mai strînse 
cu Copenhaga, „Siumut" (al cărui 
lider, Jonathan Motzfeld, a devenit 
de facto primul ministru al Groen
landei) a ales direcția afirmării 
unei mai pronunțate identități a 
Groenlandei. Pe linia promovării cu 
prioritate a intereselor groenlande- 
zilor, „Siumut" are in vedere do- 
bîndirea unor drepturi sporite ale 
populației locale în valorificarea 
bogățiilor naționale; pe lingă poten
țialul energetic insula dispunînd de 
promițătoare resurse de uraniu, 
fier, cupru, cărbune și, posibil, pe
trol și gaze naturale. în acest sens, 
votul pentru „Siumut" a reprezen
tat o opțiune clară a groenlandezi- 
lor pentru dezvoltarea economică și 
politică de sine stătătoare.

D. O.
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