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într-o ambiantă de cordialitate, 
stimă și înțelegere reciprocă, 
evidențiind cursul ascendent 

al relațiilor de cooperare 
și solidaritate româno - africane, 

continuă cu deplin succes

ÎMPREUNA CD TOVARASA ELENA CEAUSESCU, PE PAMINTUL AFRICII
încheierea vizitei 

în Republica Gaboneză
Sosirea în Republica 

Populară Angola
Rezultatele deosebit de bogate ale dialogului la nivel înalt conturează 
ample perspective pentru intensificarea conlucrării reciproc 

avantajoase, in toate domeniile de activitate
Joi, 12 aprilie, s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie efectuată în 
Republica Gaboneză de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și de to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
președintelui Omar Bongo și a doam
nei Josephine Bongo.

Prin rezultatele fructuoase cu care 
s-a incheiat, prin documentele sem
nate. noua întîlnire la nivel înalt ro- 
mâno-gaboneză, desfășurată sub sem
nul stimei, prieteniei, al respectului 
reciproc, a deschis noi perspective 
colaborării și cooperării bilaterale, 
înscriindu-se, totodată, ca o contri
buție de seamă la cauza păcii și co
operării internaționale, la eforturile 
pentru promovarea unor raporturi 
echitabile intre state.

La reședința înalților oaspeți ro
mâni, Palatul „12 Martie11, sosesc 
președintele Republicii Gaboneze și 
soția sa. De aici, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Omar Bongo 
și doamna Josephine Bongo iau loc 
în mașini, escortate de motocicliști, 
îndreptindu-se spre Aeroportul inter
național „Leon M’Ba11.

în această dimineață însorită, capi
tala gaboneză a îmbrăcat veșminte 
de sărbătoare. Traseul străbătut de 
coloana .oficială este împodobit, cu 
portretele celor doi șefi de stat, cu 
drapelele României și Gabonului, care 
flutură sub adierea vîntului tropical. 
Pe panouri mari sînt înscrise cuvinte 
de salut in cinstea prieteniei ro- 
mâno-gaboneze.

Ca și în momentul sosirii, la aero
port se aflau numeroși locuitori ai 
capitalei gaboneze, care au rezervat 
din nou oaspeților români vii și im
presionante manifestări de stimă și 
respect, de simpatie și prietenie. Se 
ovaționează îndelung pentru întărirea 
prieteniei și dezvoltarea continuă a 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre. Aeroportul este împodo
bit cu drapelele celor două state. Pe 
mari pancarte se pot citi urările : 
„Poporul gabonez salută poporul ro
mân prieten și pe conducătorul său, 
președintele Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască președinții Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bongo !“, „Drum 
bun distinșilor oaspeți români !“.

Pînă la salonul oficial al aerogă
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, președin
tele Omar Bongo și doamna Josephine 
Bongo trec printre formații artistice 
în pitorești costume tradiționale ga
boneze. care interpretează cu multă 
virtuozitate cîntece și dansuri popu
lare, dînd astfel expresie bucuriei cu 
care poporul gabonez a intimpinat pe
(Continuare în pag. a Ii-a)

La plecare, pe aeroportul din Libreville

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii Gaboneze, 
Omar Bongo, au semnat, joi dimi
neața, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc înainte de plecare. Comu
nicatul comun cu privire la vizita 
oficială întreprinsă- în Gabon.

Felicitîndu-se reciproc, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Omar Bongo 
si-au strîns mîinile. s-au îmbrățișat 
cordial. ,

La semnare au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu si doamna Josephi
ne Bongo.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale române.

Erau de față Leon Mebiame, prim- 
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ministru, Jean-Stanislas Migolet, 
viceprim-ministru. membru al Birou
lui Politic alJ C.C. al Partidului De
mocratic Gabonez. alți membri ai 
Biroului Politic și ai guvernului.

La solemnitate au asistat ambasa
dorul României la Libreville. Porfir 
Negrea, și ambasadorul Gabonului Ia 
București. Maurice Yocko.

Solii poporului român intimpinați la Luanda cu înalte 
onoruri de stat și manifestări de entuziasm popular, 
expresii ale prestigiului președintelui Republicii, 

ale prețuirii politicii României socialiste

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a sosit, 
la 12 aprilie, la Luanda. într-o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară, Angola, la invitația tova
rășului Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și pre
ședintele republicii.

Republica Populară Angola este a 
treia țară pe care conducătorul parti
dului și statului nostru o vizitează 
în cadrul soliei românești de cola
borare. prietenie și solidaritate mili
tantă pe continentul african.

Vizita înalților oaspeți români are 
loc în cel de-al patrulea an de cînd 
R.P. Angola și-a ciștigat indepen
denta. după o luptă îndelungată. 
România socialistă, animată de sen
timente de solidaritate militantă fată 
de cauza justă a poporului angolez, a 
fost de la bun început alături de 
lupta acestuia pentru obținerea inde

pendenței, iar în prezent îl ajută în 
eforturile sale de reconstrucție.

Bunele relații existente între Parti
dul Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, intre România și 
Angola, între popoarele noastre, au 
făcut ca acest nou dialog dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si Agos
tinho Neto — primul pe pămintul 
Angolei libere — să fie așteptat aici 
cu deosebit interes, cu sentimente 
de satisfacție față de cursul ascen
dent al relațiilor dintre cele două țări 
și popoare, cu convingerea că vizita 
își va pune pecetea pe viitorul aces
tor relații, adincindu-le și diversifi- 
cîndu-le.

Sentimentele de stimă, prețuire și 
recunoștință, de bucurie și de înaltă 
considerație față de solii poporului 
român le-am regăsit în materialele 
apărute în presa angoleză in ziua 
sosirii înalților oaspeți și în atmosfe
ra sărbătorească ce domnește pretu
tindeni în această frumoasă capitală.

„Relațiile dintre popoarele Angolei 
și României, sublinia „Jornal do An

gola". datează de mult timp si Miș
carea Populară pentru Eliberarea An
golei a putut conta încă de la înce
puturile luptei sale armate de elibe
rare națională pe solidaritatea Parti
dului Comunist Român11. ..Tara noas
tră primește vizita unui prieten11.

Cel mai mare oraș al Angolei și, 
în același timp, centrul său politic, 
economic și administrativ — Luanda, 
a îmbrăcat straie sărbătorești. Pe 
străzile orașului, pe edificiile sale, 
dintre care multe își înalță siluetele 
îndrăznețe spre cerul mereu albas
tru, de pe frumoasele străzi In pan
tă. ca si de Pe splendida faleză din
tre cartierele Alvalade și Avenida 
Marginal, flutură steguletele tricolo
re, se pot vedea portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, precum și 
pancarte cu urări de bun venit la 
adresa înalților oaspeți, a prieteniei 
româno-angoleze.

Este ora 10,40, ora locală. Aeronava 
prezidențială, purtînd insemnele
(Continuare în pag. a III-a)

La sosire, pe aeroportul din Luanda
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VIZITA PHESEBINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA GABONEZA
COMUNICAT COMUN Spectacol artistic oferit de președintele

cu privire la vizita oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România, 

in Republica Gaboneză
1. Președintele Republicii Socialiste 

România, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat o vizită ofi
cială in Republica Gaboneză, la in
vitația președintelui Republicii Ga- 
boneze, șeful guvernului, secretar 
general fondator al Partidului De
mocratic Gabonez, Omar Bongo, și 
a doamnei Josephine Bongo, în pe
rioada 9—12 aprilie 1979.

2. Șeful statului român și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost însoțiți de 
o delegație oficială, din care au 
făcut parte: Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman; Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, vice- 
prim-ministru al guvernului; Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor exter
ne; Constantin Niță, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale; Marin Enache, șeful 
Cancelariei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român; Con
stantin Mitea, consilier al secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintelui Republicii So
cialiste România; Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale ; Porfir Negrea, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Gaboneză ; Ion Po
pescu, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei ; Ana Mu- 
reșan, președinta Consiliului Natio
nal al Femeilor ; Constantin Boștină, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

3. Președintele Republicii Socialiste 
Remania Si tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat orașele Libreville. France- 
ville și Moanda, precum și impor
tante unităti industriale si obiective 
cu caracter social-cultural din aceste 
localități.

4. Prestigiul personal de care se 
bucură președintele Nicolae Ceaușescu 
!n Republica Gaboneză, prietenia 
sinceră care 11 leagă de mult timp 
de președintele Omar Bongo, rapor
turile excelente existente intre po
poarele român și gabonez, precum 
st relațiile cordiale stabilite între 
România si Gabon au făcut ca. peste 
tot. președintele Republicii Socia
liste România si tovarășa Elena 
Ceaușescu. ca si delegația care i-a 
însoțit, să se bucure de o primire 
entuziastă si spontană din partea 
populației gaboneze.

Iu Cei doi șefi de stat au acordat 
• atenție deosebită problemelor coo
perării bilaterale. Ei au procedat, de 
asemenea, la un larg schimb de ve
deri asupra marilor probleme inter
naționale actuale. In special cu pri
vire la menținerea păcii si consoli
darea securității Internationale, in
staurarea unei noi ordini economice 
si politice în lume, lichidarea totala 
a colonialismului si Îndeosebi elibe
rarea teritoriilor africane aflate încă 
sub dominație străină, eliminarea 
discriminării rasiale sub toate for
mele sale, respectarea dreptului tu
turor popoarelor de a se dezvolta 
liber, fără nici un fel de amestec din 
afară.

8. L*  aceste întrevederi au partici
pat. din partea română, persoanele 
oficiale sus-mentionate si. din partea 
gaboneză : Leon Mebiame. prim- 
minist.ru. delegat a) secretarului ge
neral fondator al Partidului Demo
cratic Gabonez ; Jean-Stanislas Mi- 
golet. vlceprim-ministru. membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Democratic Ga
bonez ; Martin Bongo, ministru al 
afacerilor externe și al coope
rării. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.D.G. ; Georges Rawiri, 
ministru de stat, ministrul transpor
turilor, al marinei comerciale și al 
Oda-a. supleant la vicepreședinția 
guvernului. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.D.G. ; Jerome 
Okinda. ministru de Stat, ministru al 
economiei si finanțelor, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.D.G. ; 
Simon Essimengane, ministru de stat, 
delegat ne lingă primul ministru. 
Însărcinat cu agricultura, creșterea 
animalelor si dezvoltarea rurală, 
membru al C.C. al P.D.G. ; Edouard- 
Alexis Mbouy-Boutzlt, ministru de 
stat însărcinat cu minele si cu re
sursele hidraulice, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.D.G. ; Rene 
Radembino-Coniquet, secretar gene
ral al Președinției republicii ; Leon 
Auge, ministru, șeful Permanenței 
naționale a P.D.G. ; Jean Francoise 
Ntoutoum, ministru, consilier perso
nal al președintelui republicii. însăr
cinat cu aviația civilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.D.G. ; 
Jean Boniface Assele, ministru al 
educației naționale ; Etienne Moussi- 
rou, ministru al comerțului, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.D.G.; Augustin Hervo Akendengue, 
ministru delegat r>e lingă pri
mul ministru. însărcinat cu coor
donarea interministerială, membru 
al C.C. al P.D.G. ; Jean Baptiste 
Ngomo Obiang, secretar de stat

al ministrului afacerilor exter
ne și al cooperării, membru al C.C. 
al P.D.G. ; Dominique Boungouere, 
directorul Cabinetului civil al pre
ședintelui republicii ; Jacques Ovono 
Mezu. consilier ai președintelui re
publicii pentru problemele africane 
și internaționale, membru al C.C. al 
P.D.G. ; Fabien Ombouma. director 
al Cabinetului particular al pre
ședintelui republicii, membru al C.C. 
al P.D.G. ; Maurice Yocko. ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Gaboneze in Republica 
Socialistă România ; Jean Felix A- 
dande, ambasador al Gabonului, con
silier al președintelui republicii pe 
lingă ministrul afacerilor externe și 
al cooperării; Mamadou Diop, con
silier- al președintelui republicii pen
tru problemele vămilor, director ge
neral al vămilor, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.D.G. ; Jean 
Paulin Ampamba Ngouerangue, con
silier al președintelui republicii, di
rector general al minelor ; Sylvestre 
Batanga, secretar general-adjunct la 
Ministerul Afacerilor Externe și al 
Cooperării ; Isaac Ngouema, director 
general la Ministerul Educației Na
ționale, al Tineretului și Sporturilor, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.D.G. ; Thiery Michel Mossavou, 
consilier personal adjunct al pre
ședintelui republicii ; îxiuis Menest 
Adande, director general al sănătății 
publice ; Samuel Dossou Aworet, 
consilier al ministrului minelor, di
rector general al hidr ocarburilor ; 
Jean Felix Nze-Engoure, consilier al 
ministrului informațiilor ; Laurent 
Minko, consilier al ministrului trans
porturilor ; Paul James, director ge
neral al Agenției naționale de for
mare profesională ; Charles Tsibah, 
director general al Oficiului căii fe
rate transgaboneze ; Michel Leslie 
Teale, director general al Centrului 
gabonez al comerțului exterior ; Jean 
Marie Obane, consilier adjunct ad
ministrativ la Ministerul Lucrărilor 
Publice : Jean Obame-Ndong, direc
tor general adjunct al economiei.

7. Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere realizărilor im
portante obținute de Gabon, sub con
ducerea președintelui Omar Bongo, 
în domeniile economic, social si cul
tural. potrivit noii orientări de asi
gurare a participării crescinde a sta
tului și cetățenilor gabonezi la ges
tiunea unităților de producție și re
partiția rezultatelor activității lor.

8. El a exprimat, de asemenea, 
aprecierea sa pentru politica pre
ședintelui Omar Bongo de dialog, în
țelegere și pace, pentru coexistență 
pașnică între popoarele întregii 
lumi.

9. La rindul »ău, după ce i-a mul
țumit președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru asistenta acordată de Româ
nia Gabonului. atit In domeniul for
mării cadrelor gaboneze. cit și prin 
trimiterea de specialiști români in 
Gabon, președintele Ornai' Bongo a 
exprimat un vibrant omagiu la adresa 
progreselor spectaculoase obținute 
de poporul român sub conducerea 
dinamică si clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în dez
voltarea economică si socială a Re
publicii Socialiste România, în con
formitate cu orientările stabilite de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român vizând creșterea 
continuă a bunăstării materiale, so
ciale si spirituale a poporului român.

De asemenea, el a adresat ilustru
lui său oaspete același omagiu 
vibrant fată de politica externă a 
Republicii Socialiste România în
dreptată către instaurarea unor ra
porturi noi între toate statele lumii, 
bazate pe dreptate și echitate/ che
zășie a libertății, păcii și indepen
denței fiecărei țări.

10. Pe plan bilateral, cei doi șefi de 
stat au reafirmat concluziile reținute 
la București qu ocazia vizitei oficiale 
a președintelui Omar Bongo, din iu
nie 1975, și au insistat asupra nece
sității de a multiplica in viitor con
lucrarea și schimburile la cel mai 
înalt nivel intre cele două partide și 
guverne. Ei și-au exprimat deplina 
satisfacție in legătură cu punerea in 
aplicare a principiilor de politică 
generală din Declarația solemnă co
mună. semnată cu acel prilej.

11. De asemenea, cei doi președinți 
s-au felicitat in legătură eu progre
sele importante realizate in relațiile 
dintre țările lori Ei au reafirmat 
voința comună a României si Gabo
nului de a dezvolta si intări și mai 
.mult aceste relații in folosul popoa
relor lor. pentru a contribui astfel la 
instaurarea unui climat de bace, a 
dreptății și a securității in întreaga 
lume.

12. Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președinție Omar Bongo au semnat, 
în numele țărilor lor. Tratatul de 
prietenie si cooperare intre Republi
ca Socialistă România si Republica 
Gaboneză. care exprimă voința poli
tică a celor două țări de a aprofun
da relațiile lor de prietenie rodnică 
si de cooperare pe multiple planuri 
in interesul popoarelor român si ga
bonez.

în această ordine de idei si in mod 
deosebit în domeniul cooperării pen
tru construirea căii ferate transgabo
neze. cele două părți au convenit să 
creeze o comisie ad-hoc, însărcinată 
să studieze condițiile de participare 
a părții române la licitația care se 
va organiza pentru executarea, in

totalitate sau parțial, a lucrărilor 
celui de-al doilea tronson Booue — 
Moanda al căii ferate transgaboneze.

Cei doi președinți au subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a acorda o 
atenție deosebită dezvoltării coope
rării economice pe termen lung intre 
cele două țări, intensificării schim
burilor comerciale și cooperării in 
domeniile agriculturii, industrializă
rii lemnului, cercetării miniere și pe
troliere, în special creării de socie
tăți mixte de producție și comercia
lizare.

După ce au examinat căile și mij
loacele cele mai adecvate în. vederea 
continuării intensificării si diversi
ficării cooperării dintre România și 
Gabon, cei doi șefi de stat au aprobat 
concluziile celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte româno-gaboneze 
de cooperare economică și tehnică.

13. Ei au exprimat satisfacția lor 
pentru participarea României la So
cietatea de exploatare a minereului 
de fier (S.O.M.I.F.E.R.) din Mekam- 
bo-Gabon, ca și hotărirea lor de a 
contribui la realizarea in cel mai 
scurt timp posibil de alte proiecte de 
dezvoltare economică.

în cursul vizitei au mai fost sem
nate : Acordul pentru incurajarea, 
promovarea și garantarea investi
țiilor ; Acordul privind transporturile 
aeriene ; Protocolul de cooperare în 
domeniul cercetării științifice și 
tehnologice.

Cele două părți sint hotărîte să 
pună în aplicare înțelegerile mențio
nate si să încheie și alte acorduri 
de natură a asigura un cadru juridic 
favorabil intensificării raporturilor 
bilaterale.

De asemenea, ele sînt de acord a- 
supra necesității de a intări coope
rarea cultural-stiințifică si tehnică 
între România si Gabon în vederea 
unei mai bune cunoașteri reciproce 
si a punerii in valoare a tuturor re
surselor lor.

14. în legătură cu problemele inter
naționale. cei doi șefi de stat au 
constatat cu satisfacție identitatea lor 
de vederi asupra ansamblului proble
melor evocate,

15. Cei doi președinți sint de acord 
că relațiile dintre toate statele tre
buie să fie întemeiate pe princi
piile universal recunoscute ale de
plinei egalități în drepturi, respec
tului strict al independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne ale altor state, 
integrității teritoriale, nerecurgerii la 
forță si la amenințarea cu forța, re
zolvării tuturor Conflictelor dintre 
state pe cale pașnică, coexistentei 
pașnice a statelor, indiferent de 
orinduirea lor socială, singurele prin
cipii de natură a asigura raporturi 
de prietenie si de cooperare intre 
toate națiunile.

16. Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Omar Bongo au reafir
mat necesitatea participării active la 
viata internațională. în condiții de 
egalitate; a tuturor statelor si îndeo
sebi a statelor mici si mijlocii, a 
țărilor in cura de dezvoltare, a sta
telor nealiniate, pentru instaurarea 
unui climat de pace, a dreptății si 
securității în lume.

Ei au subliniat importanta solidari
tății si unității de acțiune a țărilor 
în curs de dezvoltare, a statelor nea
liniate si au exprimat hotărirea țări
lor lor de a coopera în această direc
ție.

17. Cei doi președinți au subliniat că 
una din problemele fundamentale ale 
vieții internaționale o constituie li
chidarea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii in țări sărace și țări bogate, 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. în această privință, 
după ce au relevat că țările in curs' 
de dezvoltare sint cele mai afectate 
de modalitățile de funcționare si 
instabilitatea economiei mondiale, de 
deteriorarea raportului de schimb si 
de fluctuațiile monetare internațio
nale. cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea ca toate țările să se anga
jeze sâ-si intensifice eforturile in 
vederea modificării actualei ordini 
economice și monetare internaționale 
și să acționeze pentru realizarea unui 
raport mai echitabil intre prețurile 
produselor industriale si cele ale ma
teriilor prime, ca si pentru realizarea 
unui transfer larg de tehnologie si 
exercitarea efectivă si permanentă 
a suveranității naționale asupra re
surselor naturale.

18. Cei doi președinți sint convinși 
că astfel de măsuri sint de natură să 
contribuie la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale mai 
juste și mai echitabile.

în acest sens, ei au reafirmat 
solidaritatea țărilor lor in cadrul 
grupului ..Celor 77“ în preajma tine
rii la Manila a celei de-a V-a Con
ferințe a Națiunilor Unite pentru 
comerț si dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) 
Si au decis ca țările lor să coopereze 
strins si cu ocazia viitoarei sesiuni 
speciale a O.N.U. din 1980. astfel in
cit cu prilejul acestor importante 
reuniuni să se adopte măsuri con
crete in favoarea țărilor in curs de 
dezvoltare.

19. Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea urgentă ca toate statele 
să-și intensifice eforturile in scopul 
de a conferi destinderii un caracter 
universal și ireversibil, prin între
prinderea de măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară, de dezangajare mi
litară. de reducere a armamentelor,

a activităților și a cheltuielilor mili
tare, așa incit o parte din mijloacele 
astfel economisite să fie folosite in 
scopul promovării progresului eco
nomic și social al țărilor în curs de 
dezvoltare.

20. Cele două părți au subliniat ne
cesitatea ca toate statele semnatare 
ale Actului final de la Helsinki să-și 
intensifice eforturile in vederea edi
ficării securității și întăririi cooperă
rii in Europa. Astfel de acțiuni ar 
exercita o influență pozitivă asupra 
climatului politic internațional, a- 
supra păcii și securității în lumea 
întreagă, cu atît mai mult cu cit, 
ținind seama de puternica acumu
lare in Europa de forțe și de arsenale 
militare, inclusiv de armament nu
clear. se impun măsuri concrete de 
dezangajare militară și de dezarma
re, fără de care pacea și securitatea 
in Europa și in Întreaga lume nu 
pot fi asigurate.

21. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Omar Bongo au ex
primat profunda lor îngrijorare fată 
de apariția unor noi focare de tensiu
ne si menținere a stărilor conflictua- 
le în diferite zone geografice, care 
creează pericole grave pentru pacea 
in lume. Ei s-au pronunțat ferm pen
tru soluționarea tuturor diferendelor 
prin tratative intre părțile direct in
teresate și au condamnat folosirea 
forței și încălcarea integrității terito
riale a statelor.

Ei au apreciat că este necesar să 
crească rolul O.N.U. în rezolvarea 
problemelor complexe cu care este 
confruntată umanitatea și s-au pro
nunțat pentru democratizarea orga
nizației, pentru adaptarea ei la reali
tățile lumii contemporane.

22. Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor in 
vederea soluționării politice globale 
a conflictului din Orientul Mijlociu 
prin tratative intre toate părțile in
teresate. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, pentru stabi
lirea unei păci trainice și juste, care 
să ducă la retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate 
in 1967, asigurarea dreptului la auto
determinare al poporului palestinian, 
inclusiv constituirea unui stat inde
pendent. respectarea independentei, 
integrității teritoriale și . suveranită
ții tuturor statelor din zonă.

» 23. Cei doi șefi de stat au examinat 
pe larg situația din Africa și s-au 
pronunțat cu fermitate pentru lichi
darea deplină a dominației coloniale, 
a politicii imperialiste, neocolonia- 
liste si de discriminare rasială sub 
toate formele, sale, care constituie 
un pericol permanent pentru pacea 
și securitatea în Africa și în lume.

Ei au reafirmat solidaritatea lor 
militantă și sprijinul lor politic, di
plomatic și material acordat luptei 
drepte duse de către mișcările de 
eliberare națională din Zimbabwe și 
Namibia, pentru cucerirea indepen
denței naționale, precum si luptei 
populației majoritare din Africa de 
Sud împotriva politicii de apartheid, 
discriminării rasiale și opresiunii.

Cei doi președinți au condamnat 
repetatele acțiuni militare agresive 
Întreprinse de regimurile rasiste îm
potriva statelor africane independente 
și au cerut respectarea independen
tei, suveranității și integrității teri
toriale a acestor)»tate.

Cei doi președinți si-au exprimat 
convingerea că focarele de tensiune 
și conflictele apărute în Africa tre
buie să fie soluționate pe calea tra
tativelor politice, intr-un cadru afri
can și fără amestec din afară.

Ei au dat o înaltă apreciere rolu
lui important ce revine Organizației 
Unității Africane in soluționarea 
politică a acestor diferende și stări 
conflictuale care dezbină continen
tul și il împiedică să se consacre 
dezvoltării sale, intr-un climat de 
pace, de solidaritate și de cooperare 
intre țările africane.

24. Președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Omar Bongo si-au ex
primat deplina satisfacție fată de re
zultatele rodnice ale întrevederilor 
lor, care s-au desfășurat intr-o at
mosferă de sinceritate, de înțelegere 
reciprocă și de acord deplin.

Ei sint convinși că vizita președin
telui Republicii Socialiste România 
in Republica Gaboneză, înțelegerile 
convenite cu acest prilej vor da un 
nou și puternic impuls dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare. Ei 
sint hotăriti să continue contactele 
personale directe, ca și schimbul de 
vizite și intilnirile periodice ale re
prezentanților lor, la toate nivelurile, 
in scopul. de a consolida cooperarea 
intre România și Gabon.

25. Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au mul
țumit președintelui Omar Bongo si 
doamnei Josephine Bongo pentru 
calda ospitalitate de care s-au. 
bucurat. împreună cu delegația 
română, pe tot parcursul vizitei in 
Republica Gaboneză, ca o expresie 
a sentimentelor profunde de priete
nie și stimă reciprocă care leagă 
poporul român și poporul gabonez.

20. Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au reîn
noit invitația adresată președintelui 
Omar Bongo si doamnei Josephine 
Bongo de a efectua o vizită oficială 
în Republica Socialistă România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind a fi convenită pe 
cale diplomatică.

Mrevilte, 11 aprilie 1979

Președintele Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Gaboneze,

OMAR BONGO

în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Miercuri seara, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au asistat la un spectacol 
artistic oferit de președintele Repu
blicii Gaboneze. Omar Bongo, șl 
doamna Josephine Bongo în onoarea 
iluștrilor oaspeți români.

Au luat parte personalități oficiala 
române și gaboneze.

La spectacol au fost prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Libreville.

Asistenta a salutat cu vii si puter
nice aplauze apariția în loja oficială 
a președinților Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo, a tovarășei Elena 
Ceaușescu si a doamnei Josephine 
Bongo.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Programul a cuprins creații repre
zentative din folclorul gabonez. im
presionând prin autenticitate, sensi
bilitate și fantezie. prin noblețea 
mesajului transmis. Cîntecele si dan
surile naționale interpretate sînt ins

pirate din lupta pentru independentă 
a poporului gabonez. din aspirațiile 
sale de progres și bunăstare. Ele au 
relevat, totodată, capacitățile crea
toare ale acestui popor, dragostea sa 
pentru frumos, valențele folclorului 
gabonez.

La sfirsitul gpectacolului. mesagerii 
artei populare gaboneze au făcut o 
caldă manifestare de simpatie pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Omar 
Bongo, tovarășei Elena Ceaușescu fi 
doamnei Josephine Bongo.

La plecarea din Libreville
(Urmare din pag. I)
solii poporului român, aprecierii față 
de rezultatele rodnice ale vizitei ofi
ciale de prietenie în Gabon a șefului 
statului român. Sînt momente emo
ționante, care consemnează o pagină 
istorică in raporturile de prietenie și 
de rodnică conlucrare dintre popoa
rele român și gabonez.

în salonul oficial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este rugat de reprezen
tanții presei gaboneze să facă o de
clarație.

Pe aeroportul din Libreville, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut, la rugămintea presei si radio- 
televiziunii gaboneze. următoarea de
clarație :

PE AEROPORTUL DIN LIBREVILLE

Declarația președintelui 
Nicolae Ceaușescu la încheierea 

vizitei in Republica Gaboneză
Doresc să încep prin a mulțumi 

prietenului meu Bongo pentru invi
tația de a face această vizită și pen
tru primirea ospitalieră, călduroasă 
ce ni s-a rezervat.

As dori, de asemenea, să exprim 
mulțumiri populației capitalei Repu
blicii Gaboneze. precum și populației 
din celelalte localități pe care le-am 
vizitat Pentru manifestările priete
nești. călduroase cu care ne-au în- 
timpinat.

în cursul vizitei am avut convor
biri cu președintele Bongo cu privire 
la relațiile bilaterale, cit si in legă
tură cu unele probleme internaționa
le si am ajuns la concluzii comune 
cu privire la intensificarea colaboră
rii dintre țările noastre. Semnarea 
Tratatului de prietenie st cooperare 
dintre țările noastre constituie, de 
altfel, o expresie a gradului Înalt de 
Înțelegere la care am ajuns. Aș putea 
spune că acest tratat constituie un 
moment istoric în relațiile dintre cele 
două țări si popoare. România si Ga- 
bonul se angajează să conlucreze 
activ in vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țărilor lor. pe baza 
egalității, a respectului independentei 
si suveranității, neamestecului în 
treburile interne. Totodată, prin

★
în atmosfera plină de entuziasm șl 

bucurie de pe aeroport a avut loc 
apoi ceremonia oficială a plecării 
inalților oaspeți români.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Omar Bongo sint invitați pe un po
dium special amenajat, după specifi
cul local, pe aeroport In acest timp 
se intonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România și Imnul de 
stat al Republicii Gaboneze. Ip 
semn de salut sint trase 21 salve 
de artilerie.

acest tratat țările noastre se anga
jează să acționeze si să conlucreze 
tot mai strins pe plan international, 
în spiritul luptei pentru eliberarea 
națională, pentru independenta fiecă
rei națiuni, pentru destindere si pace 
in lume.

In același timp, au fost semnate o 
serie de acorduri si înțelegeri in do
meniul economic.

Iată de ce pot aprecia vizita si re
zultatele ei ca deosebit de importan
te. marcind un nou moment in dez
voltarea relațiilor dintre România si 
Gabon.

Avem imnresli deosebit de plăcute 
despre munca si preocupările po
porului prieten gabonez. despre efor
turile sale în vederea asigurării dez
voltării economico-sociale a tării. * 
ridicării bunăstării și consolidării in
dependentei naționale. Plecăm, deci, 
din Gabon cu impresii deosebit de 
plăcute.

Am adresat președintelui Bongo, 
prietenul meu. și doamnei invitația 
de a face cit mai curînd o nouă vi
zită în România. (Aplauze).

înainte de a părăsi frumoasa dum
neavoastră tară, as dori să adresez 
cele mai bune urări de bunăstare, 
progres si fericire poporului prieten 
gabonez. (Aplauze).

★
Președintele Nicolae Ceaușescu șt 

președintele Omar Bongo trec apoi 
în revistă garda de onoare.

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
personalitățile gaboneze prezente pe 
aeroport : Leon Mebiame, prim-mi- 
nistru, Jean-Stanislas Migolet, vice- 
prim-ministru, Martin Bongo, minis
trul afacerilor externe și al cooperării, 
Lubin Ntoutoume, primarul general 
al capitalei. Emile Rashwa, guver
natorul provinciei Estuaire, Paul 
Gondjout, președintele Adunării Na

ționale, Jean Jacques Boucuael, pre
ședintele Consiliului economic și so
cial. Augustin Boumah, președintele 
Curții supreme de justiție.

Erau prezenți membri ai Biroului 
Politic și ai Comitetului Central al 
Partidului Democratic Gabonez, 
membri ai guvernului. înalte perso
nalități ale vieții civile și militare.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României la Libreville 
și ambasadorul Republicii Gaboneze 
la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sint salu
tați, de asemenea, cu căldură de 
membrii ambasadei române și de fa
miliile acestora, care le urează din 
inimă sănătate și drum bun in a- 
ceastă solie de pace și înțelegere pe 
pămintul Africii.

La rindul lor, tovarășii Virgil Ca
zacu, Virgil Trofin, Stefan Andrei, 
persoanele oficiale române care în
soțesc pe președintele Republicii So
cialiste România își iau rămas bun 
de la oficialitățile gaboneze prezenta 
pe aeroport.

în momentul despărțirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu mulțumește 
președintelui Omar Bongo pentru 
primirea călduroasă și ospitalitatea 
manifestate de poporul gabonez, pen
tru rezultatele fructuoase ale convor
birilor avute, pentru zilele plăcute 
petrecute împreună.

La rindul său, președintele Omar 
Bongo mulțumește cu căldură pentru 
vizita solilor poporului român și 
urează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu succese 
depline in continuarea vizitelor lor 
pe meleagurile africane.

Apoi, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Omar Bongo își iau 
un călduros rămas bun, își string 
mîlnile prietenește, 6e îmbrățișează.

Cu aceeași cordialitate își iau ră
mas bun, iși string miinile cu căl
dură tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Josephine Bongo.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prietenie ma
nifestărilor pline de entuziasm ale 
celor aflați pe aeroport și salută, din 
nou, pe gazde in semn de rămas 
bun.

La ora 9,ÎS, aeronava prezidențială 
decolează, lndreptîndu-se spre Luan
da. capitala Republicii Populare An
gola — următoarea etapă a itinera
rului de pace, prietenie șl largă co
laborare al șefului statului român 
în unele țări din Africa.

Primirea deosebit de caldă rezer
vată solilor poporului român este o 
concludentă expresie a stimei deose
bite de care se bucură România șl 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
Gabon și, totodată, a dorinței sincere 
a poporului gabonez de a lărgi și 
intensifica relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Gabon și Româ
nia. dintre popoarele celor două 
țări.

VEȘTI DIN ȚARĂ
0 mare „fabrică de 

Case", k» întreprinderea de 
materiale de construcții din Iași a 
Început să producă o primă capa
citate a unei mari „fabrici de case", 
care realizează cabine sanitare in
tegral echipate la sol. precum și 
diverse elemente spațiale complet 
finisate, în unitate se realizează și 
diferite lucrări de dezvoltare șl 
modernizare a secțiilor și halelor 
de producție. Pină la sfirsitul ac
tualului cincinal vor mai fi puse 
in funcțiune alte două capacități 
de panouri prefabricate și una pen
tru elemente spațiale finisate, care 
vor realiza, în final, 8 000 de apar
tamente pe an. (Manole Corcaci).

Pentru minerii din Bă-*  
lan. 1” ora^uI minerilor de la 
poalele Hășmașului Mare s-a des
chis o cantină-restaurant. Noua u- 
nitate asigură zilnic, la fiecare in
trare in șut. masă caldă pentru 
mineri. în incinta noii cantine- 
restaurant funcționează și un 
bufet, (I. D. Kiss).

Un nou așezămînt de 
sănătate. La Nâsăud a început 
construirea unul nou spital cuplat 
cu o policlinică, care va cuprinde 
430 de paturi dispuse in patru 
secții, precum si serviciile de 
anestezie și terapie intensivă. In 
cadrul policlinicii vor putea fi acor
date zilnic 1 200 consultații. (Gheor- 
ghe Crișan).

A.F.C.-130-2 A. La r"tre- 
prinderea de mașini-unelte din 
Bacău a început fabricația primei 
mașini de alezat și frezat cu mon

tant deplasabil — A.F.C.-130-2 A. 
Noua mașină este înzestrată cu un 
dispozitiv de afișai de cote. Cu a- 
jutorul ei sint prelucrate, in indus
tria constructoare de mașini, pie
sele mari de tipul carcaselor și 
montantilor. (Gheorghe Baltă).

Destinatar: Portul Con*  
Stanța : Constructorii de nave 
din Drobetâ-Turnu Severin au 
lansat, cu 25 de zile mai de
vreme. o instalație plutitoare de 
descărcare pneumatică și transbor- 
dare a cerealelor din navele mari
time. Instalația de inaltă comple
xitate tehnică va fi folosită in por
tul Constanța. (Virgiliu Tătaru).

Extinderea rețelei de 
termoficare. In munic>pmi Pi
tești au loc in prezent ample lu
crări de termoficare. Pe bulevardul 
Republicii, incepind de la Gara- 
Sud. rețeaua de termoficare a fost 
extinsă de la începutul anului pe 
mai bine de 3 km. Noul cartier 
Găvana III. zonele 1 Mai si Ștrand 
vor beneficia și ele de termoficare. 
(Gheorghe Cirstea).

Unități de servicii în 
noile cartiere. In vederea 
asigurării servirii locatarilor ce vot 
popula cele peste 5 400 de noi apar
tamente care se construiesc in acest 
an in județul Neamț. U.J.C.M. ame
najează la parterul unor blocuri din 
noile cartiere ateliere de servicii a 
căror suprafață totalizează peste 
3 500 mp. Sinț in construcție com
plexe meșteșugărești in cartierele 
Mărătei din Piatra Neamț. 23 
August și Nicolae Titulescu din

Roman, precum și in centrul ora
șului Tg. Neamț. (Constantin Bla- 
govici).

Artiștii plastici — oas
peți ai țăranilor coopera
tori. Filiala din Buzău a U.A.P. 
a organizat o expoziție de pictură 
si grafică în comuna Brădeanu. Cu 
acest prilej, artiștii plastici au 
purtat un fructuos dialog cu țăranii 
cooperatori. Realitățile economice 
si sociale ale satului, transformările 
revoluționare înfăptuite sub condu
cerea partidului ne aceste melea
guri au constituit, sursa de inspira
ție pentru artiștii plastici. (Mihai 
Bâzu).

„Arader Kurier". La Arad 
a apărut primul număr al suplimen
tului săptămânal „Arader Kurier", 
editat de cotidianul timișorean 
„Neue Banater Zeitung", care se di
fuzează in județele Timiș, Arad și 
Caraș-Severin. „Arader Kurier" își 
propune să oglindească, alături de 
cotidianele „Flacăra roșie" și „Vo- 
ros lobogâ" din Arad, munca înfră
țită a oamenilor muncii romani, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități din județul Arad. (Constantin 
Simion)

Bienala de artă foto
grafică. de expoziții ale
Palatului Culturii din Tg. Mureș 
găzduiesc cea de-a 9-a bienală de 
artă fotografică. Participă artiști 
fotografi amatori din majoritatea 
județelor țării. Lucrările ilustrează 
diferite realizări din opera de con
strucție socialistă in România (Gh. 
Giurgiu).

minist.ru
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VIZITA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU
VIZITA PKMELUI NICOLAE »WII

IN REPIIBUCA POPULARĂ ANGOLA
REPUBLICA GABONEZĂ începerea convorbirilor oficiale 

româno-angoleze

Semnarea Comunicatului comun

în salonul oficial al aeroportului din Libreville

Joi, după-amiază, au început la 
Luanda convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Agos- 
tinho Neto, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola.

La convorbiri au participat din 
partea română i tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C R., viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Constantin Niță, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Marin 
Enaehe, șeful Cancelariei C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, consilier al 
secretarului general al P.C.R., pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, redactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia", Ion Moraru, ambasadorul 
României la Luanda, Constantin Va- 
siliu și Eugen Florescu, adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ion 
Popescu, pdjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, Ana 
Mureșan, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, Constantin Boști- 
nă, secretar al C.C. al U.T.C.. pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, alte persoane 
oficiale care însoțesc pe șeful statu
lui român în vizita sa în Angola.

Din partea angolezâ au luat parte 
tovarășii : dr. Antonio Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A. — Parti

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale
Domnului OM AR BONGO

Președintele Republicii Gaboneze
LIBREVILLE

Părăsind teritoriul Republicii Gaboneze, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
guvernului și poporului gabonez calde mulțumiri pentru 
ospitalitatea și sentimentele prietenești cu care am fost 
înconjurați in tot timpul vizitei în frumoasa dumneavoastră 
țară.

îmi exprim convingerea că vizita și convorbirile purtate 
împreună, înțelegerile convenite se vor înscrie ca un nou 
moment important în relațiile româno-gaboneze, vor da 
un impuls puternic dezvoltării, pe multiple planuri, a 
prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră 
și poporului gabonez prieten călduroase urări de noi și 
tot mai mari progrese pe calea dezvoltării libere, 
Independente a patriei, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului colonel
DENIS SASSOU-NGUESSO

Șef al statului, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Survolînd teritoriul Republicii Populare Congo, îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
Partidului Congolez al Muncii, precum și poporului 
congolez prieten, un cald salut și cele mai bune urări de 
noi și mari succese în realizarea sarcinilor trasate de 
al Ill-lea Congres extraordinar al Partidului Congolez 
al Muncii pentru edificarea vieții noi, libere, independente 
și prospere.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare și 
solidaritate dintre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta și mai mult în viitor spre binele celor două 
popoare, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)
României socialiste, aterizează pe 
aeroportul internațional din Luanda, 
întinsul frontispiciu al aerogării este 
dominat de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu si Agostinho Neto, 
încadrate de drapelele si stemele ce
lor două țări.

Pe im uriaș panou se poate citi, în 
limba română : ..Bine ați venit, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste 
România".

Mii de oameni ai muncii, aflați în 
incinta aeroportului, ca și pe terasa 
aerogării, veniți în intîmpinarea 
înalților oaspeți, agită stegulețele ce
lor două țări, buchete de flori, își 
manifestă intr-un mod exuberant 
bucuria de a avea în mijlocul lor pe 
conducătorul partidului și statului 
român, pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Purtind îmbrăcăminte specific locală, 
viu colorată, mulțimea imprimă at
mosferei ce domnește aici o notă cu 
totul aparte. Se scandează „Româ
nia—Angola", „Ceaușescu—Neto", se 
rostesc în cor urări de bun venit la 
adresa șefului statului român.

în intîmpinarea înalților oaspeți, la 
scara avionului prezidențial vin to
varășul Agostinho Neto. tovarășa 
Maria Eugenia Neto. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul A- 
gostinho Neto se îmbrățișează cu 
căldură.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Maria Eugenia 
Neto se salută cu prietenie, se îm
brățișează.

Din mulțime se desprinde un grup 
de copii angolezi care oferă președin
telui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, frumoase buchete 
de flori și cravate de pionier care au 
culorile steagului național angolez.

Răsună 21. salve de artilerie.
Președintelui Nicolae Ceaușescu îi 

sînt prezentate apoi oficialitățile an
goleze venite la aeroport : Lucio 
Lara, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, Jose Eduardo dos 
Saritos, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii. Alexandre Rodri
gues (Kito), membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, Al
fonso Vandunem (Mbinda). Manuel 
Pedro Pakavira, Maria Mambo Cafe 
— membri ai Comitetului Central a1 
M.P.L.A. — Partidul Muncii. Paulo 
Texeira Jorge, ministrul de externe, 
Roberto de Almeida, ministrul co

dul Muncii și al Republicii Populare 
Angola. Lucio Lara, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
secretar al Comitetului Central pen
tru Departamentul de organi
zare, Jose Eduardo dos Santos, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, secretar al Comitetului 
Central pentru Departamentul de 
dezvoltare economică și planificare, 
ministrul planului. Alexandre Ro
drigues (Kito), membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
secretar de stat pentru problemele 
ordinii publice. Alfonso Vandunem 
(Mbinda), membru al Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, secretar al Comitetului Central 
pentru Departamentul relațiilor ex
terne. Manuel Pedro Pakavira. mem
bru al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, secretar 
al Comitetului Central pentru Depar
tamentul agriculturii, creșterii vite
lor și pescuitului, ministrul agricul
turii, Maria Mambo Cafe, membru 
al Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, directoarea Secreta
riatului Comitetului Central. Paulo 
Texeira Jorge, membru supleant a] 
Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, secretar al Comite
tului Central pentru Departamentul 
de cooperare, ministrul relațiilor ex
terne, Roberto de Almeida, membru 
supleant al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, minis
trul comerțului exterior. Bornito de 
Sousa, prim-secretar național al 
J.M.P.L.A. — tineretul partidului, 
Venancio de Moura, viceministru al 
relațiilor externe, Pedro Vandunem

SOSIREA LA LUANDA

Entuziastă manifestație din partea miilor de cetățeni ai capitalei angoleze

mertului exterior, conducători ai u- 
nor organizații politice și obștești, re
prezentanți ai vieții cultural-artistice 
angoleze.

Președintele României prezintă a- 
poi președintelui Angolei pe tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, pe celelalte persoane 
oficiale române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
mește raportul prezentat de coman
dantul gărzii de onoare. După into
narea imnurilor de stat ale Româ
niei si Angolei. cei doi președinți, 
împreună cu tovarășele Elena 
Ceausescu si Maria Eugenia Neto, 

(Loy), ministrul coordonării provin
ciale, Alberto do Carmo Bento Ri
beiro. ministrul industriei și energiei, 
Jose Augusto de Morais, ministrul 
petrolului, Antonio Ferreira Neto. 
adjunct al ministrului sănătății, 
Humberto Machado, adjunct al mi
nistrului agriculturii, pentru resurse 
forestiere, Adolfo Nsikalangu. secre
tar de stat al cooperării, Olga Cha
ves, membră a Comitetului Național 
al Organizației femeilor angoleze. 
Jose Maria, secretar al președintelui 
pentru probleme militare. Celeste 
Natalia, secretar al președintelui 
pentru relații externe.

Tovarășul Agostinho Neto a adre
sat încă o dată urări de bun venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
tovarăși care îl însoțesc pe șeful sta
tului român.

Șeful partidului și statului angolez 
a dat expresie bucuriei de a-i avea 
ca oaspeți pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, de a purta discuții în spi
ritul prieteniei și stimei care s-au 
statornicit între partidele și popoarele 
noastre în anii luptei pentru inde
pendența Angolei, ca și în perioada 
ce a urmat, de a ajunge la noi în
țelegeri și acorduri care să fie in fo
losul celor două popoare și, în același 
timp, al progresului și păcii.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, in numele 
său, al celorlalți tovarăși români, 
tovarășului Agostinho Neto. condu
cerii M.P.L.A. — .Partidul Muncii, 
poporului angolez, vii mulțumiri 
pentru primirea deosebit de căl
duroasă ce le-a fost rezervată, îm
preună cu convingerea că discuțiile 
la nivel înalt vor da noi perspective 

trec în revistă garda de onoare.
Președintelui României îi sînt pre

zentați apoi șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Luanda, precum 
și reprezentanții organizațiilor inter
naționale cu sediul la Luanda.

Pe aeroport se află, de asemenea, 
ambasadorul tării noastre la Luanda. 
Ion Moraru.

Cei doi președinți se îndreaptă a- 
poi spre podiumul special amenajat, 
de unde primesc defilarea gărzii de 
onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Agostinho Neto iau loc 
într-o mașină deschisă, indreptîn- 
du-se spre reședința oficială pusă la 
dispoziția oaspeților pe durata vizi
tei lor în Angola.

Coloana oficială străbate un ade
vărat culoar viu. Zeci de mii de ce
tățeni ai capitalei, aflati de o parte 
si de alta a soselei. flutură stegu- 

colaborării româno-angoleze. pentru 
binele și prosperitatea tuturor po-, 
poarelor, al păcii in întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Agostinho Neto au proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității celor două partide, con
sacrate edificării vieții noi în Româ
nia și Angola. S-a relevat cu 
satisfacție că România și Angola au 
obținut, sub conducerea partidelor 
lor de avangardă, succese însemnate 
în dezvoltarea lor politică, economi
că și social-culturală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Agostinho Neto au consta
tat, de asemenea, cu profundă satis
facție că relațiile tradiționale de so
lidaritate militantă, de strînsă co
laborare. de stimă și respect reci
proc dintre Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. între cele două țări și popdare au 
continuat să se adincească. un rol 
hotărîtor. avindu-1 Declarația comu
nă româno-angoleză semnată Ia 
București în martie 1974. cu prilejul 
vizitei tovarășului dr. Agostinho 
Neto în România. Abordind căi con
crete de extindere De multiple pla
nuri a colaborării româno-angoleze. 
cei doi șefi de partid si de stat și-au 
reafirmat hotărîrea de a acționa, si 
în viitor, pentru adîncirea si diversi
ficarea cooperării dintre țările noas
tre. Părțile au apreciat că aprofun
darea acestor relații este în interesul 
ambelor noastre popoare, al unității 
forțelor antiimperialiste. al cauzei 
păcii si cooperării internaționale.

Convorbirile, desfășurate într-o 
atmosferă de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă, continuă.

lete. ovaționînd si scandînd urări de 
bun venit. Sînt manifestări ale sti
mei si prețuirii pe care poporul an
golez le nutrește fată de conducăto
rul unei țări prietene, expresii grăi
toare ale recunoștinței pentru largul 
sprijin pe care Partidul Comu
nist Român. statul și poporul 
nostru le-au acordat poporului 
angolez în lupta pentru cucerirea 
independentei naționale, eforturilor 
sale constructive de astăzi. Ele sînt. 
totodată, o dovadă că noul dialog la 
nivel înalt începe sub cele mai bune 
auspicii. Această nouă intîlnire din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto se înscrie ca un nou 
și important moment în cronica rela
țiilor dintre România și Angola, țări 
animate de sentimente de simpatie 
și stimă reciprocă, de dorința comună 
de a participa acțiv la edificarea unei 
lumi a înțelegerii și păcii.
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„Mocăneasa“
cu 5 miei I

I
I
I
I
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Așa i-a zis baciul, de cind era 
mică și începuse să zburde ca 
toți mieii de seama ei : „Mocă- 
neasa". Cu timpul, „cea mioriță 
cu lina plăviță" a crescut și s-a 
făcut o țurcană dolofană. „Iar 
acum — nc scrie stăpinul ei, 
Costică Dinulescu — citind in 
faptul divers despre o țurcană 
cu trei mielușele și un berbecuț, 
m-am gindit că n-ar strica să 
scrieți ceva și despre „Mocă- 
neasa" mea. Lăsind-o în grija 
ciobanului Gheorghe Valache 
din Bosanci-Vilcea. cind m-am 
dus s-o iau, nu mică mi-a fost 
mirarea văzind-o că-mi adusese 
pe lume nu mai puțin de 
mielușele. Toate sănătoase 
zburdalnice. Ce ziceți: este 
record ?“.

Este !

...5 
si 

un
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Mulțumire»
„Fiul nostru Mircea-Lori fusese 

internat în Spitalul militar cen
tral din București cu arsuri 
foarte grave. Putini erau cei 
care mai credeau intr-o minu
ne. Printre cei putini eram noi, 
părinții lui, și cei mai reputați 
specialiști ai spitalului".

Așa iși încep scrisoarea adre
sată rubricii noastre Maria și 
Stroe Slobozeanu din Galați, 
părinții tînărului Mircea-Lori, a 
cărui viață a stat luni de zile 
in cumpănă. Aflăm din scrisoa
re că a fost nevoie de patru in
tervenții chirurgicale, una mai 
grea decit alta. La căpătîiul lui, 
medicii au stat de veghe, multe 
zile și nopți la rind. Fapt pen
tru care, văzindu-l din nou pe 
Mircea-Lori in mijlocul familiei, 
părinții săi transmit cele mai 
călduroase mulțumiri tuturor 
celor care au făcut tot ce a fost 
omenește posibil pentru salvarea 
fiului lor.
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Abia acum îl 
doare capul

Constantin Anghel lucra ca 
șef de echipă la lotul din Me
diaș al Trustului de instalații- 
montaj Brașov. Lipsind o vre
me de la lucru, pentru a nu 
avea absențe nemotivate, ce 
credeți că i-a dat prin cap ? A 
luat certificatele de concediu 
medical ale subalternilor din 
echipă și cu o migală vrednică 
de o cauză mal bună, in locul 
numelui acestora și-a trecut nu
mele lui. Ba, unde mai pui, că 
a mai și incasat pe nedrept o 
sumă de bani. Pină la urmă, a 
„incasat" și o condamnare de 10 
luni închisoare, 
doare capul. Că 
gat la cap fără

Dacă 
ar vedea

Abia acum il 
inainte s-a le- 
să-l doară...
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Brâncusi...»
Hotărit lucru : cei de la între

prinderea „Arta grafică" sint 
puși pe șotii. După ce semnalam 
recent în rubrica noastră edi
tarea unei ilustrate reprezentind 
un colț pitoresc din Arad, dar 
avind ca explicație... „Casa lui 
Dosoftei" de la Iași, iată încă o 
mostră a neglijenței. Este vorba 
tot de o ilustrată, de data asta 
apărută sub egida editurii „Sport- 
Turism". Ea ne-a fost trimisă de 
cititorul nostru Vasile Brinzan : 
•Sint din Tg. Jiu și. ca orice 
localnic, dar și ca orice fiu al 
acestei țări, il iubesc și il iubim 
pe Brâncuși, La noi, la Tg. Jiu, 
se află Citeva din capodoperele 
sale, intre care și „Masa tăcerii". 
Deși imaginea prezintă ..Masa 
tăcerii", explicația de pe verso 
e cu totul alta : „Cumințenia pă
mântului (1907). Muzeul de artă 
al R.S.R.". Oriclt am fi noi, ci
titorii, de... cuminți, 
să „tăcem" in fața 
glijențe ?».

Evident, nu I

Haine

putem oare 
acestei ne-

| pe măsură
I de

I
I
i
I
I

Primul ocupant al camerei 
la hotelul „Central" din Mediaș, 
N. Iorga. obosit după o zi de 
muncă, dormea buștean. Noul 
venit s-a făcut și el că se culcă, 
dar era numai ochi și urechi. 
Văzind că vecinul de pat nu dă 
semne că i-ar simți prezenta. 
N. Stoidn a inceput să-i 
inventarul valizei...

Dimineața, N. Iorga s-a 
fără haine, fără pantofi, 
ceas, fără nimic. Alertate, 
nele de miliție l-au prins 
de pe făptaș, un individ 
ocupație. După cum ne infor
mează procurorul șef Mircea 
Pașca din Mediaș, N. S. a fost 
condamnat la un an și jumătate 
închisoare.

facă

trezit 
fără 

orga- 
repc- 

fără
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Lașitatea 
la volan

Noapte de aprilie. Jn apropiere 
de comuna Joița-Ilfov. Vasile 
Stoian, aflat sub influenta alcoo
lului, a accidentat grav cu mo
toreta un biciclist, tată a patru 
copii, care circula din sens opus. 
In loc să oprească si să-i acorde 
primul ajutor, V.S. a fugit, ca 
un laș, de la locul faptei.

...In aceeași noapte de aprilie, 
in apropiere de, Balotești. tot in 
județul Ilfov, șoferul Gheorghe 
Ciolpan, cu autoduba 21—B—63K2, 
a accidentat mortal o tinără. In 
loc să oprească, șoferul Gh. C., 
care se afla și intr-o cursă ile
gală cu mașina statului, a fugit, 
ca un las, de la locul faptei.

Cei doi au fost depistați de 
organele de miliție in numai 
citeva ore.

Două cazuri, aceeași cauză : 
iresponsabilitatea la volan. $i 
lașitatea.
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Petre POPA
șl corespondenții „Scînteiri

Prin fermitate și exigență se călește 
spiritul de disciplină

Acum cîtva timp publicam in co
loanele acestei rubrici un articol in
titulat „O întrebare la adunarea ge
nerală a oamenilor muncii : «Tole
ranța poate vindeca indisciplina?» 
...Și un răspuns clar și răspicat al co
muniștilor". In acel articol erau re
levate anumite neajunsuri ce au fost 
scoase la iveală — pe parcursul des
fășurării forumului democratic de 
conducere din întreprinderea de pom
pe „Aversa" din Capitală — in ce 
privește slaba folosire a fondului de 
timp, concretizată intr-un număr 
exagerat de absente nemotivate și în
voiri. de ore pierdute pentru repa
rații accidentale. Totodată, articolul 
sublinia critica fermă ce a fost for
mulată de un șir de vorbitori la 
adresa manifestărilor de toleranță 
față de anumite încălcări flagrante 
ale disciplinei, precum și hotărirea 
demonstrată clar și răspicat de co
muniști de a intensifica activitatea 
politico-educativă spre a remedia ne- 
întirziat această stare de lucruri.

La distantă de două luni după 
adunarea generală a oamenilor mun
cii ne-am aflat din nou in uzină spre 
a vedea, la fața locului, ce măsuri 
s-au luat, cum s-a acționat pentru 
îndreptarea deficiențelor semnalate 
la toate eșaloanele și în toate veri
gile producției-

O primă constatare, exprimată în 
limbajul sec și precis al cifrelor : in 
primul trimestru al acestui an — față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut — indicele de utilizare a 
fondului de timp a sporit cu aproape 
două procente, absențele nemotivate 
(in ore-om) diminuindu-se cu peste 
17 000. iar învoirile și concediile fără 
plată cu peste 4 000. în același răs
timp, 82 de tovarăși au fost trecuți din 
rindurile așa-numitului personal 
„TESA“ în activități direct producti
ve, fapt ce a contribuit și el, neîndo
ielnic, la creșterea potențialului pro
ductiv al colectivului. Cum s-au ob
ținut toate aceste rezultate, ce rol a 
avut munca atit de diversă si com

plexă a organizației de partid, a co
muniștilor ?

înainte de orice se cuvine men
ționat că, la numai citeva zile după 
amintita adunare, secretariatul Co
mitetului de partid al sectorului 3, 
in frunte cu primul secretar, tovară
șul Vasile Carolică. s-a deplasat 
la uzina de pompe, participind 
aici la o Ședință comună a comitetu
lui de partid și a consiliului oame
nilor muncii. Pe temeiul criticilor 
formulate în adunarea generală a 
oamenilor muncii, precum și al unor

anume mod de a fi și a ne com
porta, în acord cu cerințele discipli
nei muncitorești".

Fără îndoială, instaurarea ordi
nii nu reprezintă singura expli
cație a începutului de reviri
ment ce se observă aici (ca și in 
alte secții și ateliere ale uzinei) pe 
planul Întăririi disciplinei și, ca o 
consecință nemijlocită, al creșterii 
productivității, al reducerii tot mai 
accentuate a cheltuielilor neproduc
tive. Adevărul e că biroul organiza
ției de bază de aici — traducind în

constatări făcute nemijlocit în sec
țiile si atelierele întreprinderii, s-a 
elaborat un cuprinzător plan de mă
suri, in cadrul căruia au fost stabilite 
termene și răspunderi precise atit 
pentru rezolvarea problemelor legate 
de utilizarea în cit mai bune condiții 
a fondului de timp. cit și pentru du
cerea la bun sftrșit a altoi- sarcini ce 
s-au desprins din amintita adunare, 
între care de o atenție deosebită s-a 
bucurat desfășurarea unei acțiuni 
susținute pentru asigurarea ordinii 
și curățeniei intr-o secție care, altă
dată. nu prea... strălucea in această 
privință — ne referim la turnătorie. 
Nu e lipsit de semnificație, in acest 
context, faptul că — pe fundalul 
creării unei ambianțe de lucru mai 
curate și plăcute — tocmai la tur
nătorie se face remarcată, in lunile 
februarie și martie, o sporire mai. 
substanțială a gradului de utilizare 
a fondului de timp. „E șl firfesc să rie 
așa — ne spunea tovarășul Marin Mi- 
hăilescu. secretarul organizației de 
bază de aici — deoarece ordinea în
cetățenită acum in secția noastră 
reprezintă un cadru prielnic și, aș 
adăuga, un argument convingător 
care impune, prin el însuși, și un

fapt măsurile stabilite la ședința co
mună a secretariatului comitetu
lui de partid din sector, comi
tetul de partid și consiliul oamenilor 
muncii din uzină — a întreprins un 
șir de acțiuni politico-educative, 
concentrate cu perseverentă spre 
același tel : sporirea exigenței și res
ponsabilității comuniștilor, a tuturor 
membrilor colectivului pentru înlătu
rarea cu fermitate și hotărire a ori
cărei „fisuri" prin care se scur
geau altădată ore și ore pre
țioase de muncă productivă. A- 
dunările generale ale organizațiilor de 
bază din februarie și martie au fost 
bine pregătite, punind în discuția 
comuniștilor probleme fundamentale 
și situații concrete ce necesitau in
tervenția lor hotărită împotriva unor 
cazuri flagrante de indisciplină. La 
toate cercurile invățămintului de 
partid propagandiștii au fost îndru
mați să lege organic expunerile si 
dezbaterile de necesitatea creșterii 
exigenței în raport, indeosebi. cu dis
ciplina de plan și de producție. Spre 
același obiectiv au fost îndreptate și 
recentele ediții ale gazetelor de pere
te. ca și diferitele forme ale propa
gandei vizuale : intîlnești în secție

numeroase panouri șl chemări 
care — in locul imboldurilor 
abstracte de altădată — evidențiază 
ciar. prin calcule expresive, cit 
valorează in producție fiecare oră, 
fiecare minut folosite cu maximum 
de eficiență. Dar, mai presus de ori
ce, și-au demonstrat pe deplin rod-, 
nicla munca de la om la om. discu
țiile individuale purtate de comu
niști ce se bucură de prestigiu in 
rindurile colectivului cu cei care vă
deau o înțelegere mai precară a im
perativului disciplinei.

Nu putem încheia aceste însemnări 
fără a aminti si de rolul pe care l-a 
jucat gazeta satirică a uzinei. ,.Bo- 
bîrnacul", in crearea unui climat 
de combativitate și intransigență 
față de orice manifestări de indisci
plină. Una dintre caricaturile afișate 
recent ii înfățișează, bunăoară. pe 
anumiți „intîrziați de profesie", care 
încearcă să stopeze acele ceasornicu
lui cu ..pateticul" strigăt : „Opriți 
timpul !“. Dreipt explicație la carica
tură s-a publicat o spirituală epigra- 
mă-parodie (..Orologiul sună șase ju
mătate 1 / La uzină-n poartă oare 
cine bate ? / Se aude-o voce gravă-n 
modulații : 7 Cum de nu-i cunoaș
teți ? Sint întîrziații !“), însoțită de 
numele celor ce s-au făcut, in 
ultima vreme, vinovați de această 
culpă. Rezultatul acestei intervenții 
pe viu ? Nici unul dintre cei „con
semnați" n-a mai apărut ulterior pe 
lista cu pricina.

— Firește — ne spunea tovarășul 
Paraschiv Stănescu, secretarul comi
tetului de partid din întreprindere (iar 
cuvintele sale ne îngăduim să le so
cotim nu numai un angajament, ci și 
o concluzie a prezentelor însemnări) 
— ceea ce s-a făcut pină acum 
nu reprezintă decit un inceput, primii 
pași ai revirimentului pe tărimul 
muncii politico-educative pentru 
creșterea gradului de răspundere și 
disciplină al membrilor colectivului 
nostru.

Victor BIRLADEANU

O moderna baza de tratament
la Geoagiu-Bai

Ape alcaline, ‘ușor sulfuroase, bi- 
carbonatatc. magneziene, mezoter- 
male si termale, radioactive, nă
mol de turbă, ioduros-feruginos. 
iată cîtiva din factorii naturali din 
stațiunea Geoagiu-Băi recomanda
tă in tratarea afecțiunilor aparatu
lui locomotor — reumatisme dege
nerative, abarticulare. inflamatorii, 
pos-ttraumatice, neurologice perife
rice. precum și în afecțiunile gine
cologice. Baza de tratament moder
nă și bine dotată cu aparatură de 
specialitate ^.sigură un mare nu
măr de proceduri medicale.- în a- 
celași timp, hotelul — recent con
struit — oferă condiții confortabile

de cazare. Datorită condițiilor deo
sebite de care dispune stațiunea, 
in această perioadă, tratamentul 
medical este la fel de eficace ca și 
cel efectuat în timpul verii. Este 
acesta un argument in plus spre a 
opta pentru cura balneară sau pe
trecerea concediului de odihnă in 
acest sezon. Rețineri de locuri prin 
agențiile și filialele oficiilor jude
țene de turism, precum și la comi
tetele sindicatelor 'din întreprinderi 
și instituții. La transportul pe ca
lea ferată se beneficiază de redu
cere a tarifului.

In fotografie : Vedere din sta
țiune.

Note cetățenești

Două tarife, pentru același drum
Vrei să ajungi mai 

repede de la București 
la Bistrița ? Iei a- 
vionul și aterizezi la 
Tg. Mureș. Aici ai 
două posibilități : să 
iei autobuzul spre A- 
gentia TAROM din 
Tg. Mureș, contra ta
xei de trei lei. si să-ti 
continui călătoria cu 
microbuzul oină la 
Bistrița plătind 31 lei.

ori să iei microbuzul 
direct de la aeroport 
și plătești 41 lei să a- 
jungi tot la Bistrița. 
Deci, într-un caz 34 
lei, in celălalt — 41 lei, 
pentru aceeași distan
tă. Dacă această ale
gere o faci la Bistrița 
pentru drumul de în
toarcere. mai plătești 
cit.iva lei funcționarei 
O.J.T.-ului care-ți eli

berează biletele de că
lătorie. Alegerea va
riantei de călătorie nu 
o face însă pasagerul, 
ci șoferul, care une
ori vine pină la aero
port si atunci te cos
tă mai scump, alteori 
numai pină la agen
ția TAROM. Dar ci- 
ne-i ghicește toanele 
de la o zi la alta ? 
(Al. Plăieșu).

Pardesie... fără stofă?
Am intrat mai mul

te zile la rind prin 
croitoriile cooperației 
meșteșugărești din Ca
pitală. căutînd diverse 
obiecte de îmbră
căminte specifice se
zonului de primăvară.

— Un pardesiu, vă 
rog — ne adresăm 
meșterului de Ia croi
toria nr. 20 a coope
rativei „Sporul".

— îmi pare rău — 
ne spune croitorul — 
dar nu vă putem servi.

Cu barca
„Cremenea" este unul 

dintre cele mai tinere 
cartiere ale munici
piului Bacău. Con
structorii au înălțat 
aici blocuri frumoase 
și confortabile, școli, 
grădinițe, magazine de 
tot felul. Dar, odată 
cu lucrurile bune, 
la ora actuală toate 
străzile au devenit 
impracticabile. Pe stra
da Miron Costin, 
de exemplu, unde se 
află școala generală

Avem ață. avem nas
turi. avem meseriași, 
dar... ne lipsește stofa.

La croitoriile din 
str. Doamnei nr. 3. din 
Calea Moșilor nr. 54. 
ca si la celelalte uni
tăți pe unde am tre
cut. dialogurile s-au 
repetat .ca la indigo". 
Pretutindeni am fost 
sfătuiți să aducem 
stofa de acasă (dacă 
avem), pentru că a- 
telierele nu au primit 
stofa comandată. De la

cooperativele de care 
aparțin unitățile de 
comandă, aflăm că 
pentru această primă
vară tesătoriile indus
triei ușoare nu au a- 
sigurat nici un metru 
pătrat de stofă de lină 
pentru pardesie. S-au 
purtat discuții cu 
furnizorii, s-au trimis 
telexuri si delegați, 
dar stofa pentru pri
măvară tot n-a ajuns 
în croitorii. Poate la 
iarnă... (Mihai Io- 
nescu).

pe „strada neglijenței"
nr. 28, grădinița și 
creșa de copii, „gospo
darii" au îngrămădit 
noroiul de pe partea 
carosabilă pe trotuare, 
copiii fiind neVoiti să 
treacă prin noroi în
tocmai ca prin zăpadă. 
Ca să fie... tacimul 
complet, Grupul de 
șantiere nr. 2 al Trus
tului județean de con
strucții a instalat o 
macara chiar pe par
tea carosabilă. Im
practicabile au devenit

și străzile Pictor 
Aman, Vasile Alec- 
sandri. Progresului. 
Oamenii răsuflă ușu
rați cind reușesc să 
se strecoare spre cen
trul orașului prin
tre bălțile formate de 
ploaie. Se spune că 
unii vor să meargă 
la primărie să ceară 
cite o barcă. Dar de 
unde să aibă primăria 
atîtea... bărci ? (Gh. 
Baltă).

O sarcină de răspundere, îndrăzneață, mobilizatoare:

ANUL ACESTA - 300 000 DE APARTAMENTE NOI
Mai multă preocupare pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea ritmică a planului de construcții!

Constructorii din județul Ilfov au 
de realizat in acest an 3 650 de apar
tamente, cu 662 mai multe decit în 
anul trecut, la care se adaugă restan
țele — 1 726 de apartamente. Aceas
ta impune eforturi sporite din partea 
tuturor factorilor învestiți cu atribu
ții și răspunderi în realizarea pro
gramului de locuințe, o exemplară 
organizare a producției în toate com
partimentele — proiectare, execuție, 
aprovizionare, asigurarea forței de 
muncă, folosirea cu maximum de 
randament a utilajelor.

Deși pe toate șantierele se remar
că preocupări evidente pentru pre
darea cit mai grabnică a blocurilor 
către beneficiari (la Urziceni au fost 
puse la dispoziția locatarilor in pri
mul trimestru 40 de apartamente, la 
Oltenița — 85, la Giurgiu — 149, lâ 
Buftea — 30. iar la Bolin tin — 32), 
capacitățile de producție continuă să 
nu fie folosite integral. Ca urmare, 
n-au fost ’■espectate prevederile de 
plan pe primul trimestru, iar din 
restanțe nu s-a realizat nici un apar
tament din cauza perpetuării unor 
carențe organizatorice din anul tre
cut.

Iată cîteva secvențe surprinse în
tr-un raid pe șantierele de locuințe 
ilfovene.

La Oltenița, pe rampa de descăr
care, șeful șantierului, inginerul A. 
Măgdălinoiu, ne-a dat asigurări că 
„există condiții ca toate restanțele 
să fie recuperate". Promisiunea n-ă 
fost respectată, (planul n-a fost rea
lizat cu 15 apartamente.

în Urziceni se lucrează intens la 
săpături, fundații, zidărie, finisări. O 
observație : deși a fost montată o 
pompă automată, alimentarea utila
jelor cu carburanți se face cu... gă
leata. pentru că nu s-a executat ra
cordul la sursa de energie. Pierdere 
de timp 1

La Giurgiu, la blocul „Eva“, cp 
zece etaje, la interioare și, parțial, 
la exterior, lucrările au fost înche
iate. E de neînțeles insă de ce nici 
acum (după mai bine de doi ani I) 
macaraua-turn n-ă fost demontată. 
Tot aici, in ziua raidului, nu mai 
puțin de 27 de constructori au venit 
la lucru cu două ore intîrziere din 
cauza autobuzelor.

Ce arată o analiză a activității „la 
zi" pe șantierele ilfovene ale con
strucțiilor de locuințe ?

De la început trebuie spus că în

amenajat un poligon cu o capa
citate anuală de panouri mari pentru 
300 de apartamente, a inceput să pro
ducă.

în ce privește asigurarea agre
gatelor, prin suplimentarea utila
jelor și organizarea muncii în 
două schimburi a fost triplată ca
pacitatea balastierelor de la Coiasca 
și Ogrezeni. Ca urmare, au fost re
cuperate restantele inregistrate in 
primele două luni ale anului — 
12 740 mc de agregate de balastieră. 
De asemenea, la Giurgiu, prin adap

însemnări din județul Ilfov

unele localități nu s-a acționat din 
timp și cu toată răspunderea pentru 
asigurarea unor cantități sporite de 
materiale, agregate de balastie
ră și prefabricate. A fost nevoie 
de un impuls de la județ ca să fie 
depistate numeroase posibilități de 
dezvoltare a bazelor proprii de apro
vizionare. Astfel, la Giurgiu a fost 
mărită capacitatea poligonului de 
prefabricate cu 4 000 m c de panouri 
mari pe an ; la șantierele din Buf
tea. Oltenița și Urziceni s-au făcut 
amenajări similare, care echivalează 
cu un spor de capacitate de 11 000 m c 
panouri prefabricate pe an.

— Resursele sint departe de a fi 
epuizate — ne-a spus tovarășul Ion 
Pîrvuică, vicepreședinte ăl Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal Giurgiu (adică orașul care 
are in plan cel mai mare număr de 
apartamente, dar și cele mai mari 
restanțe — n.n.). Recent, unitatea de * 
prefabricate din orașul nostru, cu 
profil construcții de poduri, unde s-a

tarea unor mașini, de sudat pentru 
realizarea de plase metalice si ame
najarea. in același scop, de poligoane 
în aer liber se vor asigura două treimi 
din necesarul pe județ.

Funcționarea utilajelor, a mijloa
celor de transport a constituit, de 
asemenea, obiectul preocupărilor co
mitetului județean de partid. în tri
mestrele III și IV din anul tre
cut. unitățile de construcții au pri
mit peste plan utilaje in valoare de 
38 milioane lei. Acum continuă do
tarea sectorului mecanic. S-a consta
tat însă că utilajele existente n-au 
fost folosite la întreaga capacitate, 
fie din cauza lipsei de organizare, fie 
a întreținerii necorespunzătoare, în 
perioada analizată coeficientul de 
funcționare fiind de numai 60 la su
tă. Se impune deci Urmărirea zi de 
zi a funcționării acestora cu maxi
mum de randament.

Ritmul nesatisfăcător de lucru 
pe șantiere s-a datorat. în bună 
măsură, insuficienței numărului de

muncitori calificați. La Giurgiu, 
bunăoară, față de necesarul de 
1 400 muncitori, s-a lucrat in 1978 
cu jumătate de efectiv, iar la Oltenița 
cu o treime. în urma măsurilor sta
bilite. au fost recrutați 200 de mun
citori. care sint pregătiți in prezent 
prin cursuri de scurtă durată, meca
nici. electricieni și macaragii, precum 
și 330 de muncitori de diferite mese
rii. Vor mai fi înființate o școală de 
constructori si clase cu profil asemă
nător pe lingă liceele de specialitate. 
O măsură cu efect imediat o consti
tuie repartizarea Pe șantiere a peste 
700 de muncitori din intreprinderi și 
detașarea a 600 de meșteri din comu
nele județului.

O problemă încă nerezolvată pe 
șantierul de la Giurgiu este comple
tarea cu personal tehnic — 3 infți- 
neri. 2 tehnicieni și 9 maiștri — 
care să asigure zilnic, oră de oră. la 
toate locurile de muncă, o mai bună 
pregătire a producției si urmărirea 
execuției lucrărilor pe șantiere.

în încheierea raidului am avut o 
discuție cu tovarășul inginer Alexan
dru Cimpoia. directorul Trustului de 
construcții Ilfov : „Trebuie să .facem 
mai mult pentru Întărirea ordinii, a 
disciplinei si răspunderii. începînd cu 
muncitorii din formații si sfirsind cu 
șefii dc șantiere, pentru respectarea 
riguroasă a termenelor si a calității 
lucrărilor, pentru pregătirea cores
punzătoare a investițiilor. începînd 
cu prima decadă a lunii martie, gra
ficele de execuție au fost detaliate și 
urmărite pe toată filiera de >a trust 
și șantier, pină la fiecare echipă tn 
parte". Trebuie. tovarășe inginer, 
mai ales că nici pe primul trimestru 
Planul pe județ n-a fost realizat cu 
29 de apartamente.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scinteil"

Stagiunea în curs recon
firmă o realitate care s-a 
impus cu deosebire in ul
timul deceniu, si anume a- 
ceea că sfera de interes a 
vieții teatrale nu se o- 
prește cituși de puțin 
la granițele Capitalei, că 
flacăra artei scenice, a 
dragostei pentru piesa ori
ginală și actul de an
gajare politică prin teatru, 
a căutărilor de substanță și 
limbaj — arde intens in 
multe din cele peste trei
zeci de teatre aflate pe cu
prinsul tării.

Teatrul dramatic din 
Galati, al cărui reviriment 
s-a produs in ultimii cinci- 
sase ani. este un bun exem
plu in acest sens, fapt pus 
în evidentă și de turneul 
întreprins nu de mult in 
București.

Un turneu cu adevărat 
reprezentativ, ce a inclus 
montări mai noi și care 
exprimă cu adevărat o po
litică repertorială de ținu
tă și consecventă totodată, 
în cadrul acestei orientări : 
piesei românești noi i se 
acordă cu adevărat locul 
ce i se cuvine. Preocupat 
în mod deosebit de am
ploarea și calitatea impac
tului cu publicul său. prin 
excelentă tinăr. teatrul 
descoperă, recomandă si 
impune piese inedite, asu- 
mindu-și toate riscurile 
lansării. După „Scene din 
viața unui bădăran" de 
Dumitru Solomon, iată, de 
data aceasta, altă premie
ră pe tară, cu o piesă a 
lui O. R. Popescu. „Rugă
ciune pentru un disc-joc- 
key". Un text dificil, că
ruia spectacolul, realizat în 
regia lui Nicolae Scarlat 
(spectacol despre care s-a 
mai scris in ziarul nostru), 
i-a relevat cu pregnanță și 
maturitate problematica a-

personajelor și poate, me
rit. cu deosebire de remar
cat : mesajul generos.

Atari „recomandări" cu 
valoare exemplară se pot 
produce la Galati atit. da
torită creditului acordat u- 
nor tineri regizori (in cazul 
piesei lui D. Solomon : Al. 
Colpacci). cit și datorită e- 
forturilor absolut remarca
bile ale colectivului actori
cesc. Animați de un ade
vărat spirit de echipă, prin

nosc strălucitele analize 
ale marxismului), dar tot
odată relevîndu-i echivocu- 
rile si delimitindu-se de 
ele. După nu puțini cerce
tători, teatrul lui Diirren- 
matt se trage din „man
taua" lui Brecht. Și pentru 
că tot vorbim de o anume 
continuitate, in activitatea 
teatrului gălătean trebuie 
să amintim că două din 
succesele sale deosebite au 
fost legate de spectacole

convenției teatrale sînt nu
trite de idee (și mai ales 
de o atitudine critică, de 
încriminare), in ’ care în- 
groșările sint făcute cu mă
sură, și la care, contribu
țiile scenografiei (Victor 
Crețulescu) și muzicii (Io
sif Herțea), sincretismul 
artelor este dintre cele mai 
rafinate și organice.

îmbinind dialogul cu 
pantomima si cîntecul. re
prezentarea cu trăirea, dind

gentă. conferă personajelor 
o individualitate, o statură 
Si un profil aparte, tenta 
de pitoresc (cu gust elabo
rată si bine controlată).

Poate că ceea ce lipseș
te spectacolului este o notă 
de umor in plus, un accent 
ludic de care Dtirrenmatt 
nu e deloc străin.

cinema

cută. lumea interesantă a

Roadele unei activitâfi 
artistice pasionate 

si stăruitoare
înalta conștiință ce o au 
despre teatru „aici și a- 
cum". prin conștiința luci
dă a culmilor de măiestrie 
pe care le au de atins, prin 
efortul comun de a le rea
liză. actorii teatrului gălă
tean realizează si in „Ru
găciune pentru un disc-joc- 
key“, compoziții interesante, 
unitare. complexe. dau 
piesei o coerentă nebănui
tă si mesajului ei un pro
nunțat patetism.

, Turneul bucurestean de 
care scriem a mai inclus 
premiera pe tară a piesei 
..Frank al cincilea" de Fr. 
Dilrrenmatt. Subintitulată 
„operă despre o bancă 
particulară" si scrisă in 
modalitatea „teatrului de 
construcție", piesa face un 
aspru rechizitoriu societă
ții capitaliste. sUrprinzin- 
du-i mecanismele ' (aspect 
cu deosebire nou. neaștep
tat pentru cei care nu cu-

Turneul 
Teatrului dramatic 

din Galați

Brecht (ultimul în regia lui 
Adrian Lupu).

Montarea cu Diirrenmatt 
a lui Adrian Lupu și a 
Magdalenei Klein se im
pune prin inteligenta și 
claritatea cu care este des
cifrată substanța social-po- 
litică și morală a piesei, ca 
și particularitățile, structu
rii sale estetice, mai puțin 
familiare teatrului si spec
tatorilor români.

Spectacolul propune, ne 
urmele, in acord cu tex
tul. o formulă de grotesc 
deliberat șocantă și eclecti
că (momente claunești in 
vecinătatea unora de pate
tism shakespearian). in 
care insă toate elementele

forță „efectelor de distan
țare" prin contrastul unor 
scene de participare, acto
rii trupei gălătene joacă 
cu nerv, cu pasiune, cu ta
lent. cu un simt al jocu
lui de echipă demn de a 
fi salutat. Nu numai Dan 
Andrei Bubulici. tinăr ac
tor cu o aplicație si mo
bilitate remarcabile. ori 
Dimitrie Bitang. Ioana Cit- 
ta Baciu (cu roluri mai în
tinse) se cuvin lăudați. ci 
si. aproape fără excepție, 
toți interpret!! începihd 
chiar cu Șerban Bogdan, 
care are de spus citeva re
plici. și continuind cu 
Mihai Mihail. Victoria 
Suchici Codricel. Grig Dris- 
taru. Marcel Hirjoghe, Mi
tică Iancu. Vlad Vasiliu. 
Liliana Lupan. Sanda Ma
ria Ulmeni și ceilalți, care, 
toti. iși rostesc replicile cu 
claritate si subtilă inteli

în dimineața în care tur
neul teatrului a constituit 
obiectul unei interesante și 
substanțiale discuții orga
nizate de către A.T.M.. tea
trul gălătean a mai prezen
tat un spectacol — care a 
marcat odată cu premie
ra unui remarcabil text de' 
Emil Isac. „Maica cea ti
nără", deschiderea unui 
Studio al teatrului. Dorim 
succes acestui studio, care, 
după opinia noastră, a pă
șit cu dreptul, cel puțin sub 
raportul valorii literare, 
dramatice a celei dinții op
țiuni. Dorim ca munca de 
laborator, de căutare, des
fășurată acum într-un ca
dru și mai organizat, să se 
resimtă grabnic in ținuta 
profesională și in prospeți
mea limbajului scenic, in 
disponibilitățile și mai mari 
ale trupei, in calitatea ar
tistică și mai Înaltă a 
montărilor.

Prin spectacole ca cele 
prezentate la București, 
Teatrul de stat din Galați 
— teatru care se număra 
si printre organizatorii 
principali ai unui important 
Festival de comedie — are 
toate șansele să contribuie 
din ce in ce mai substan
tial și elevat la educația 
maselor și să devină. in 
chip și mai elocvent, o in
stituție artistică mai mult 
decit meritorie : impor
tantă. necesară.

Natalia STANCU

• Omul cu masca 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; 18.15; 20.30.
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI — 14.30; 16.30: 18.30; 20.30, 
LUCEAFĂRUL — 14.30; 16.30;
18.30; 20.30. FAVORIT - 15.45; 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 cil alune ; ARTA — 
9: 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20. VIC
TORIA — 15: 17,30: 20.
• Principiu! 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 Af rodite! : FEROVIAR
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15, 
MODERN — 15.30: 17,30; 20.
• Nea Mărin rrfiliardar : FL’AcA-
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 : JBUCEGI — 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 î EXCEL
SIOR — 15.30; 18: 20,30. GLORIA
— 15: 17.30: 20.
• Expresul de Buftea : CINEMA 
STUDIO — 10: 12: 14: 16; 18: 20. 
MIORIȚA — 1.1: 13,15; 15.30; 17,45; 
20.
• Femeia din vitrină — 11,45; 14, 
Haiducii -- 16,15, Floarea-soare- 
lui — 18..%: 20,30 : CINEMATECA.
• Lanțul amintirilor : BUZEȘT1
— 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 impotriva fricii : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20, FLOREAS- 
CA — 15; 17.30: 20.

• Napoli se revoltă : MELODIA
— 15,15; 17,30: 20.
• 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, EX
CELSIOR — 9: 11.15; 13.30. GLO
RIA — 8.45; 11; 13.15, MIORIȚA — 
9. VIITORUL — 10; 12, VOLGA — 
9: 11; 13.30. MUNCA — 9; 11. DRU
MUL SĂRII — 9; 11,15. FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13, MELODIA — 6; 
11; 13, FERENTARI — 10: 12.

teatre
• Teatru] Național București 
(sala mică) : Un fiuture pe lampă 
— 19,30, (sala Atelier) : Zoo — 15, 
Trei pe o bancă — 20.
• Filarmonica ..George Enescu*
(Ateneul Român) „• Concert sim
fonic in ciclul „Tineri dirijori la 
pupitrul Filarmonicii*.  Dirijor : 
MADALIN VOICU. Solist : JE
REMY MENUHIN (Anglia) — 20.
• Opera Română : Tra viata — lâ.
• Teatrul de opereta : Văduva
vesela — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara*  (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19.30. (sala 
Studio) : Craji de curtea veche — 
19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești) : 
Hotel „Zodia gemenilor*  — 19,30, 
(sala Majestic) : Oedip rege — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
adțice risul — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu*  : Bom
ba zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română*  : Cîntece de tinerețe 
fără bătrînețe — 19.30.
e Teatrul ,.Ion Creangă*  : „13-F1 
(O istorie cu Harap Alb*)  — 10.
• Teatrul ..Țăndărică*  : Pisica de 
una singură — 10.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19.30.
• Studioul de teatru aJ I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19.30.
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Mai ales ia condițiile timpului rece, schimbător

Bunul mers al insămințărilor impune 
o riguroasă organizare a muncii

Evoluția vremii din ultimele zile a prezentat unele fenomene mal 
puțin caracteristice pentru luna aprilie. Dincolo de efectul pozitiv asu
pra semănăturilor de toamnă, ploile au stînjenit buna desfășurare a 
lucrărilor agricole de primăvară, ducind la intirzierea insămințărilor. 
Specialiștii apreciază că și in condițiile unui an cu vreme capricioasă 
este posibil să se obțină o recoltă bună și chiar foarte bună. Condiția 
fundamentală pentru realizarea acestui obiectiv o constituie organi
zarea temeinică a muncii pentru executarea in ritm susținut a semă
natului. în legătură cu această problemă, în cadrul unei teleconferințe 
cu organele agricole județene, Ministerul Agriculturii a stabilit o se
rie de sarcini concrete pentru organizarea activității în condițiile exis
tente, pentru recuperarea grabnică a răminerilor in urmă, precum și 
prioritățile in executarea lucrărilor.

Formațiile de lucru — 
pregătite în orice moment 
să lucreze cu toate forțele 
și mijloacele în cîmp I Pen_ 
tru a doua decadă a lunii aprilie pre
viziunile meteorologice indică men
ținerea timpului instabil in multe 
zone ale țării. Abia pentru ultima 
decadă a lunii se întrevede o ame
liorare a vremii, ceea ce este tar
div pentru semănatul multor culturi. 
Iată de ce, în această perioadă, ac
tivitatea trebuie să fie în așa fel or
ganizată îneît, în fiecare oră bună 
de muncă în cîmp, să se lucreze cu 
toate mijloacele mecanice aflate în 
dotarea unităților agricole. Din pă
cate, analiza desfășurării lucrărilor 
pînă acum dovedește că în multe 
județe se pierde timp prețios pînă 
se intră in ritmul obișnuit de lucru. 
Or, acum nu se mai poate admite 
irosirea nici unei ore favorabile pen
tru lucrul în cîmp. Aceasta face ne
cesar ca organele agricole, consiliile 
unice agroindustriale și conducerile 
unităților agricole să ia măsuri ener
gice pentru ca toate formațiile de 
mecanizatori sau formațiile mixte 
de mecanizatori și cooperatori să fie 
pregătite in orice moment să lu
creze in cimp eu întreaga capacitate 
a tractoarelor și semănătorilor. Spe
cialiștii din unitățile agricole au da
toria să urmărească în permanență 
starea terenului, să identifice solele 
zvîntate și să concentreze aici toate 
mijloacele mecanice, astfel 
5—6 ore să se execute toate 
rile pe parcela respectivă, 
tindeni, conducerile unităților 
cole trebuie să înțeleagă bine 
succesul in această campanie de 
sămînțări este hoiărît categoric 
spiritul organizatoric de care dau 
vadă, de mobilizarea puternică a 
turor forțelor, de cunoașterea i 
manentă a stării terenului și dirija
rea operativă a forțelor acolo unde 
se poate lucra.

Măi mult ca oricînd, recuperarea 
răminerilor în urmă face necesară 
acum organizarea executării lucră
rilor ziua și noaptea. în acest scop, 
toti cel care au învățat să conducă 
tractorul — cooperatori, personal 
tehnic și administrativ și alte cadre
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LA „RULMENTUL"-BRAȘ0V, MUNCITORII Șl TEHNICIENII ȘI-AU PUS, ZILNIC, ÎNTREBAREA :

„Azi, cită energie am economisit?"

și iată răspunsul: în trei luni, 105000 kWh
Pornind dc la sarcinii* * subliniat*  

d*  tovarășul Nicola*  Ceaușescu la re
centa Consfătuire cu cadrele da con
ducere din economie, ne-am intere
sat d*  felul cum gospodăresc energia 
•lactrică marii consumatori indus
triali din Județul Brașov. întreprin
derea „Rulmentul- ne-a fost prezen
tată drept model do folosire Judi
cioasă a energiei electrice, un exem
plu ce poate fi și trebuie urmat șl 
de alte unitătl industriale din Județ.

PROGRAMUL 1
9.M Școala contemporană

10.00 Film artistic : ..Blocada* — partea 
I (reluare). Producție a studiou

rilor sovietice
11,40 Telex
16,30 Emisiune în limba germană. Din 

sumar : • Președintele Nicolae
Ceaușescu, împreuna cu tovarășa 
Elena Ceaușescu — într-o nouă 
misiune de pace și colaborare pe 
pămîntul Africii. • Actualitatea 
economică. Folosirea cu maximă 
eficiență a materialelor și a ma
teriilor prime — reportaje • Jur
nal agrar. Cu toate forțele pentru 
încheierea campaniei de primăva
ră. • Cîntec și dans popular.
• Pasiunea meseriei

Recent «-a Încheiat la Geneva o 
reuniune convocată din inițiativa 
Programului Națiunilor Unite pentru 
protejarea mediului ambiant, la care 
partidpanti din 17 țări au convenit 
să-și multiplice eforturile în ce pri
vește combaterea poluării Mării Me- 
diterane. Acordul realizat, urmînd 
convenției semnate cu prilejul pre
cedentei lntîlniri pe aceeași temă, 
desfășurate la Barcelona, in 1976, 
consemnează un serios nas Înainte 
prin angajamentul asumat de țările 
riverane de a coopera si mai strins 
pentru salvarea Mediteranei, ajunsă 
la un grad îngrijorător de poluare, 
în ce privește măsurile de ordin 
concret, au fost adoptate două pro
tocoale tehnice care prevăd : unul — 
controlul deversărilor de reziduuri 
de pe vase si din avioane, altul — 
organizarea luptei împotriva ,.ma- 
reelor negre".

Dar. pentru a vindeca Mediterana. 
trebuie mai întii știut cu exactitate 
de ce suferă și ce pericole anume ar 
putea s-o amenințe în viitor. Inves
tigațiile in această privință au in 
vedere întreaga suprafață a acestei 
mări — 3,5 milioane kmp, numărul 
țărilor riverane fiind 18, iar al locui
torilor zonelor de coastă 100 de mi
lioane. Ca atare, această mare re
prezintă o veritabilă „rampă de des
cărcare" a produselor din cele mai 
diferite. Pe primul loc se situează așa- 
numita „poluare telurică", adică de 
proveniență terestră, estimată la 85 
la sută din volumul total al infes
tării.

Potrivit programului convenit la 
Geneva, penttu următorii doi ani se 
va asigura, in primul rind. o supra
veghere permanentă a zonelor mari
ne din apropierea coastelor. Zeci de 
laboratoare urmează să facă măsu
rători asupra densității substanțelor 
poluante considerate ca cele mai no
cive — țiței. metale grele, produse 
chimice. O altă direcție de,, cercetare 
vizează găsirea modalităților celor 
mai potrivite pentru valorificarea e- 
ficientă. dar chibzuită a ipestrei Me
diteranei : resursele piscicole, ener
gia solară, turismul. în . sfirșit.

— Avem multe întreprinderi care 
dovedesc o preocupare susținută in 
această direcție, ni s-a spus. Colec
tivul de la „Rulmentul" a manifestat 
și manifestă un interes constant pen
tru economisirea energiei. Anul tre
cut, exceptînd o singură lună, iunie, 
s-a Încadrat tot timpul în cotele sta
bilite. în primele trei luni din acest 
an se menține același bun făgaș al 
spiritului gospodăresc.

Am mers la „Rulmentul". Saltul ca
litativ realizat in gospodărirea ener
giei electrice este pus în evidentă st 
de următorul aspect: în timp ce pro
ducția a crescut in 1978 cu 8,2 la sută, 
față de anul precedent, consumul de 
energie electrică a fost cu numai 5,26 
la sută mai mare, in ciuda faptului 
că în acest interval s-au înmulțit și 
utilajele mari consumatoare de ener
gie. Judecind după rezultatele prime
lor trei luni, un asemenea decalai 
se va menține și în acest an.

Cum și pe ce căi s-a acționat pen
tru a reduce permanent consumul do 
energie electrică, pentru încadrarea 
in cotele stabilite ?

— în mare, ceea ce am întreprins 
noi au intreprins și alti consumatori 
industriali — ne spune inginerul 
Stefan Cantaragiu, șeful comparti
mentului energetic al întreprinderii. 
Numai că noi am insistat, probabil, 
mai mult ca măsurile propuse să fie 
aplicate întocmai și la timp.

— Vă rugăm să vă referiți la citeva 
situații concrete.

— Cota de energie stabilită între
prinderii a fost repartizată pe secții. 
Consumul îl urmărim zilnic, decadal, 
lunar și asigurăm prin intervenții o- 

din comune — trebuie să lucreze 
efectiv pe tractoare. Contribuția lor 
este in aceste împrejurări deosebit 
de prețioasă pentru accelerarea rit
mului lucrărilor.

Pe primul plan — porum
bul. Prin suprafața mare ce-i este 
destinată — aproape 3,5 milioane 
hectare — și prin ponderea însem
nată ce o are în producția de cereale 
a tării — porumbul este cultura ce 
trebuie să se situeze în centrul aten
ției lucrătorilor de pe ogoare, astfel 
ca semănatul șă se efectueze in tim
pul cel mai scurt. Important este ca, 
pe măsură ce se poate intra în timp, 
această lucrare să înceapă pretutin
deni. fără întîrziere. In vederea de
pășirii vitezelor la semănat, pentru 
recuperarea răminerilor in urmă, in 
fiecare unitate agricolă trebuie să se 
constituie formații de mecanizatori 
specializate la pregătirea terenului, 
erbicidat și semănat, care să-și des
fășoare activitatea grupat, asigurin- 
du-se executarea lucrărilor în flux 
neîntrerupt pe fiecare parcelă. Con
dițiile din această primăvară, cît și 
previziunile meteorologice pentru pe. 
rioada următoare impun ca la cultura 
porumbului să se tină seama de ci- . 
leva cerințe obligatorii. în primul 
rind. așa cum a recomandat Ministe
rul Agriculturii. în zonele colinare și 
in partea de nord a tării, in acest an 
trebuie să se renunțe cu desăvirșire 
la cultivarea hibrizilor, tardivi de 
porumb, deoarece nu există garanția 
că vor putea ajunge la maturitate, 
în al doilea rind. tinind seama de 
umiditatea ridicată din sol. specia
liștii din unitățile agricole trebuie să 
asigure diferențiat, la semănat, den
sitatea cea mai bună, in funcție de 
potențialul productiv al fiecărei par
cele.

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a muncilor agricole, hotărîtoare pen
tru recolta acestui an. Acum, mai mult ca oricînd, din partea oamenilor 
muncii din agricultură se cer un efort stăruitor, o mobilizare exemplară 
a forțelor și energiilor de care dispun pentru a asigura executarea intr-un 
timp cît mai scurt a întregului volum de lucrări agricole de primăvară- 
întreaga activitate din agricultură trebuie să se desfășoare in această pe
rioadă sub conducerea directă a organelor și organizațiilor de partid de 
la sate, a consiliilor unice agroindustriale, chemate să-și manifeste din 
plin capacitatea organizatorică și forța lor mobilizatoare, spre a uni și 
concentra eforturile tuturor mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiști
lor într-o direefie unică : urgentarea insămințărilor.

peratlve recuperarea depășirilor care 
mai apar la nivelul întreprinderii sau 
la unele secții. Aș sublinia faptul că 
o mare eficientă In reducerea consu
mului de energie electrică și înca
drarea în cotele stabilite o au măsu
rile de raționalizare a consumului de 
energie electrică pe utilajele și agre
gatele de bază, cum ar fi progra
marea. In funcție de solicitările pro
ducției, doar In schimburile strici 
necesare sau in schimburi prelungite, 
evitarea mersului in gol.

Un exemplu de inițiativă si spirit 
gospodăresc în aplicarea programului 
de măsuri stabilit îl oferă secția 
forjă, cel mai important consumator 
de energie al uzinei. Preocuparea 
continuă a acestui colectiv pentru 
reducerea consumului de energie și 
combaterea risipei sub diferitele ei 
forme este reflectată convingător, 
simplu, de cîteva grafice. Ele pre
zintă evoluția zilnică, decadală și lu
nară a consumului de energie elec
trică al secției.

— Cazurile de depășire a consumu
lui pe secție într-una din lunile tre
cute, ne spune Arpad Boitor, secreta
rul organizației de partid, se explică 
prin solicitarea suplimentară a unor 
agregate mari consumatoare de ener
gie electrică, in schimburi prelungite. 
Noi am avut însă grijă să recuperăm 
aceste restanțe și in final să ne in- 
cadrăm în consumul planificat, chiar 
să realizăm o anumită economie.

La secția forjă, spiritul gospodă
resc. reflectat in folosirea judicioasă 
a energiei electrice și a /Combustibi
lului. îmbracă forme diferite. Bine
înțeles. atenția principală este acor
dată agregatelor mari consumatoare 
de energie electrică, actionindu-se 
pentru scurtarea timpului de reglaj 
al acestora. Cum ? Prin pregătirea din 
vreme a sculelor și îmbunătățirea ca
lității lor. incredintind efectuarea 
operațiilor de rodaj unor muncitori 
cu inaltă competență. Pe de altă 
parte, convertizoarele ce alimentează 
cu energie agregatele sint menținute 
în funcțiune doar pe timpul strict al 
funcționării. Au fast curmate situa-

Dar să urgentăm semă
natul plantelor din prima 
Urgență Deși sîntem aproape de 
jumătatea lunii aprilie, au mai rămas 
de semănat importante suprafețe cu 
plante din prima urgență : ovăz — 43 
la sută din prevederi, orzoaica — 62 
la sută, plante furajere — 9 la sută, 
sfeclă de zahăr — 28 la sută, floarea- 
soarelui — 19 la sută etc. De aseme
nea. mai sint de semănat 30 la sută 
din suprafețele prevăzute cu legume 
rădăcinoase, 1 000 ha cu mazăre pen
tru conserve și peste 100 000 ha cu 
cartofi. Toate aceste culturi prezintă 
o deosebită importantă pentru buna 
aprovizionare a populației și satisfa
cerea cerințelor economiei. Iată de 
ce acum, cînd timpul este foarte 
înaintat, insămințarea acestor culturi 
pe toate suprafețele planificate nu 
mai suferă nici o amînare. La toate 
aceste culturi densitatea trebuie să 
fie sporită cu 30—50 la sută, pentru 
a se compensa intirzierea la semănat 
printr-un număr mai mare de plan
te la hectar. Totodată, acolo unde 
este nevoie, se recomandă redistri
buirea amplasării unor culturi ce 
trebuie însămintate imediat pe tere
nuri corespunzătoare.

Erbicidarea culturilor este 
obligatorie pe toate supra
fețele prevăzute. Umiditatea 
ridicată din sol va favoriza atit. dez
voltarea culturilor, cît și a buruieni
lor. în aceste condiții, apare și mai 
evidentă importanta ce trebuie acor
dată erbicidării tuturor suprafețelor 
stabilite. în această perioadă, proble
ma cea mai acută o constituie erbici
darea celor 2,5 milioane hectare cu 
cereale de toamnă. întrucît această 
lucrare s-a făcut pe suprafețe reduse 
— mai puțin de 7 la sută din preve
deri — este necesar să se treacă la 
organizarea executării erbicidării și 
pe timpul nopții, pentru a se recu
pera răminerile in urmă. Este o lu
crare de mare răspundere, care tre
buie să se facă numai in prezenta 
specialiștilor. De asemenea, in fie
care unitate agricolă, ca o măsură de 
prevedere pentru întreținerea la timp 
a culturilor prăsitoare, este util să 
se angajeze in acord global cu mem
brii cooperatori executarea unor pra
știe manuale, care să se efectueze 
atunci cînd este nevoie.

Aurel PAPADIUC

țlil*  cînd. deși agregatei*  erau oprite 
pentru mici reparații, convertizoarele 
continuau să funcționeze în gol. con- 
sumind energie electrică fără nici un 
rost.

încă de la sfîrșltul anului trecut 
au fost reanallzata posibilitățile exis
tente in vederea reducerii in conti
nuare a consumului de energie elec
trică. Măsurile stabilite privesc, cele 
mai multe, reducerea consumului 
tehnologic. Iată și un exemplu : re
ducerea adaosurilor de presare la 
rolele conice pentru rulmenți va 
permite reducerea numărului de tre
ceri la operația de rectificare. Numai 
pe această cale se estimează reali
zarea unei economii de aproape 
200 MWh la nivelul acestui an. Va 
fi extinsă executarea coliviilor de | 
rulmenți radiali cu bile pe presa I 
automată. Aceasta va permite ca în ! 
locul tablei de metal sa se folosească I 
bandă de tablă, eliminîndu-se trei i 
operații tehnologice și deci reducînd 
consumul de energie cu aproape 100 
MWh. Se va trece la executarea 
unor piese prin tehnologii și pe ma
șini cu consum redus de energie 
electrică, la raționalizarea consumu
lui de energie in atelierele de pro
iectare si în birouri, prin introdu
cerea iluminatului individual. Firește, 
sint doar cîteva măsuri concrete, care 
se îmbogățesc necontenit printr-o 
permanentă consultare a colectivului, 
prin larga antrenare a specialiștilor.

în același context se înscriu și mă
surile de echilibrare a consumului pe 
cele trei schimburi șl deci de limi
tare a consumului în perioadele de 
vîrf prin programarea unor utilaje si 
agregate mari consumatoare de ener
gie electrică să lucreze doar în 
schimburile I și III.

Măsurile aplicate pînă acum au 
dat posibilitatea colectivului între
prinderii să se încadreze în cotele 
stabilite și chiar să realizeze o eco
nomie pe primele trei luni de peste 
105 000 kWh.

Nicolae MOCANU i 
corespondentul „Scinteii"u

Primire la C.
Tovarășii Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv' al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, și Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executv, secre
tar al C.C. al P.C.R., au primit joi 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Chinez, condusă de tova
rășii Tan Qilong (Tan Cilun), mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, prim- 
secretar al Comitetului provincial 
Qing Hai (Cinghai) al P.C.C., și Ma 
Li, membru a) C.C. al P.C. Chinez, 
prim-secretar al Comitetului provin
cial Gui Zhou (Guicijou) al P.C.C., 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman. a e- 
fectuat o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră, in perioa
da 29 martie — 12 aprilie.

Conducătorii delegației chineze au 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. din partea tovarășului Hua 
Guofeng. președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, un 
călduros salut de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate șl succes 
in activitatea pe care o desfășoară, 
iar poporului român prieten noi și 
mari victorii în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Cîteva precizări ale Institutului de meteorologie 
și hidrologie

Cum se explică evoluția 
neobișnuită a vremii?

La începutul acestei săptămini, 
vremea a prezentat unele fenomene 
meteorologice mai puțin obișnuite 
pentru luna aprilie. în legătură cu 
cauzele acestor fenomene și evolu
ția vremii în perioada imediat ur
mătoare. am solicitat cîteva precizări 
tovarășului Nicolae Clovică. directo
rul Institutului de meteorologie și 
hidrologie.

— Nu este vorba de ceva chiar cu 
totul neobișnuit. Asemenea fenomene 
pot apărea, și in unele țări apar, cu 
o frecvență mai mare, la începutul 
primăverii. La noi. ele au fost de
terminate de apariția unui front de 
âer arctic, foarte rece, care a dus la 
scăderea accentuată a temperaturii și 
ninsori, mai intii in Peninsula Scan
dinavică și Finlanda, apoi in Europa 
centrală, iar începînd de luni, și in 
unele zone din țara noastră. în ju
dețele Suceava. Covasna. Sibiu și 
Brașov s-a depus un strat de ză
padă ce a persistat cîteva zile. De 
asemenea. în perioada primului con
tact al aerului de origine arctică cu 
cel de origine mediteraneană, exis
tent in țară, au căzut ploi abunden
te. centrul lor tie greutate fiind lo
calizat în cea mai mare parte a 
Moldovei. Cantitatea de apă record 
căzută în 48 de ore — 84 litri pe me
tru pătrat — s-a înregistrat la Rarău. 
Temperaturile minime din acest in
terval au variat intre plus yn grad, 
în nordul Moldovei, și minus 4 grade, 
in nord-vestul Transilvaniei.

Prognoza timpului pentru interva
lul 14—21 aprilie indică o încălzire 
ușoară a vremii in toată tara. Ce
rul se va menține însă in continuare 
schimbător și vor cădea ploi locale, 
ce vor avea pe alocuri si caracter 
de aversă. De reținut este faptul că 
în prima parte a acestui interval 
temperaturile minime vor fi mai 
coborite în estul Transilvaniei și 
nordul Moldovei, determinînd în a- 
ceste zone, ca și in Maramureș, în
gheț slab la suprafața solului, iar in 
restul țării, condiții de producere a 
brumei. Deci, se poate aprecia că 
timpul a intrat tntr-un proces de 
ameliorare lent, dar sigur.

— Cu ce efecte s-au soldat acest*  
fenomen*  meteorologice 7
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Campionatele internaționale de gimnastică 
ale României

începtnd de astăzi și pînă dumi
nică, sala Floreasca din Capitală 
va găzdui 7 întrecerile celei de-a 
22-a ediții a Campionatelor inter
naționale de gimnastică ale Româ
niei, la care și-au anunțat parti
ciparea sportivi șl sportive din 15 
țări : Anglia, Bulgaria, Canada, 
România. R.P. Chineză, Cuba. R.D. 
Germană. R.F. Germania. Italia. Iu
goslavia. Polonia. Spania. Suedia. 
Ungaria și U.R.S.S.

în această tradițională competi
ție, echipa feminină a țării noastre 
are în frunte pe tripla campioană 
olimpică și recenta cîștigătoare a 
„Turneului campionilor" de la Lon-

Optimile „Cupei
Ieri, la sediul federației de spe

cialitate, a avut loc tragerea la Sorți 
a meciurilor din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei României" la 
fotbal.

Iată programul jocurilor : Poli
tehnica Timișoara — S. C. Bacău ; 
Politehnica Iași — Dinamo Bucu
rești ; Sticla’ Arieșul Turda — Glo-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în turul II al turneului inter

national de tenis de la Monte Carlo, 
jucătorul român Ilie Năstase urma 
să-l întîlnească pe australianul GeoJ'f 
Masters. Acesta, fiind accidentat, nu 
s-a putut prezenta la teren, astfel că 
Ilie Năstase s-a calificat pentru sfer
turile de finală, in care va intilni pe 
John Alexander (Australia), cațp l-a 
eliminat ieri cu 4—6, 7—6, 7—6 pe ar
gentinianul Guillermo Vilas.

Alte rezultate : Yannick Noah 
(Franța) — Zeliko Franulovici (Iugo
slavia) 6—4. 6—4 ; Jose Clerc (Ar

C. al P. C. R.
Mulțumind, tovarășul Ilie Verdeț a 

rugat să se transmită, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. tovară
șului Hua Guofeng un cordial salut, 
urări de sănătate și noi succese in 
activitatea sa. iar poporului chinez 
prieten, prosperitate și fericire.

în cadrul intrevederil s-a relevat 
importanta intilnirilor și înțelegerilor 
convenite intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng pentru 
dezvoltarea și întărirea in continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că. a fost de față Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

★
în timpul șederii in tara noastră, 

delegația de activiști ai P.C. Chinez 
a avut intilniri și discuții la C.C. al 
P.C.R.. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. Co
mitetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, la comitetele județene de 
partid Brașov. Harghita. Mureș. Sibiu 
și Dolj. Oaspeții chinezi au vizitat 
unități industriale și agricole, insti
tute de cercetare, obiective social- 
culturale și turistice din Capitală și 
din județe.

— Ploile abundente — In unele 
zone din centrul și nordul Moldovei 
ele au însumat peste 100 litri pe me
tru pătrat în 3 zile — au determinat 
creșterea debitelor unor cursuri de 
apă — Jijia, Bahlui, Birlad și Pru
tul superior — care au atins cota de 
inundații, afeetind imele suprafețe 
agricole însămințate și întrerupînd, 
temporar, accesul pe unele căi de 
comunicații C.F.R. și rutiere. Tot
odată, in județele Suceava, Iași și 
Vaslui excesul de umiditate a produs 
și unele alunecări de teren. Ca ur
mare a măsurilor operative luate de 
comisiile și comandamentele locale 
de apărare împotriva inundațiilor și 
datorită bunei funcționări a lucrări
lor de apărare — lacuri de acumu
lare, îndiguiri și regularizări de 
cursuri de apă — aceste efecte au 
fost limitate. în prezent, apele se 
retrag de pe terenurile inundate, iar 
situația a intrat in normal pe toate 
cursurile de apă.

Din punct de vedere agrotehnic, se 
poate aprecia că ploile au refăcut a- 
proape integral rezerva de apă din 
sol, fapt important pentru agricul
tură, deoarece, în unele zone, defici
tul era de peste 1 000 mc de apă la 
hectar, fiind necesară completarea 
lui prin irigații. Temperaturile. în 
limitele care au evoluat, nu au pro
vocat daune culturilor agricole. în 
ce privește porumbul, este bine de 
știut că in zonele unde a început insă- 
mînțarea lui, ca și în cea mai mare 
parte a țării, temperatura din sol 
nu a coborit sub 6—8 grade. Această 
face posibil ca însămînțarca porum
bului să fie reluată cu intensitate 
maximă imediat ce se poate intra 
în cîmp. încălzirea vremii, care este 
așteptată pentru intervalul următor, 
face, totodată, necesară executarea 
lucrărilor specifice pentru » împie
dica formarea crustei la suprafața 
solului și dezvoltarea buruienilor. 
Rezerva de apă din sol este de na
tură să asigure consumul sporit al 
cerealelor de toamnă în perioada 
următoare și deci obținerea unor 
recolte bune.

P. AUREL

dra, Nadia Comănecl, alături de 
care vor mai evolua tinerel*  și 
talentatele gimnast*  Emilia Eberle, 
Dumitrița Turner, Marilena Vlă- 
dărău, Anca Kiss, Melita Ruhn și 
Rodica Dunca.

Din lotul masculin fac parte, 
printre alții. Ion Checicheș, Kurt 
Szilier, Aurelian Georgescu. Ga
briel Popescu și Sorin Cepoi.

Astăzi, la ora 17,00, se va disputa 
concursul masculin cu exerciții li
ber alese, simbătă, de la ora 17.30. 
este programat concursul feminin 
cu exerciții liber alese, iar dumi
nică dimineața, de la ora 10.00. se 
vor desfășura finalele pe aparate.

României**  la fotbal
ria Buzău ; Steagul Roșu Brașov 
— Dinamo Slatina ; Steaua — Me
talul București : Sportul studențesc 
— F. C. Argeș Pitești ; Jiul Petro
șani — F.C.M. Galați ; Chimia Brazi 
— Universitatea Craiova.

Partidele se vor desfășura pe te
renuri neutre, în ziua de 16 mai, 
la ora 16,00.

gentina) — Ulrich Pinner (R.F. Ger
mania) 3—6, 7—6. 6—1.

• După consumarea a patru run
de. in turneul internațional mascu
lin de șah de la Zalegerszeg (Unga
ria) conduc Barczay (Ungaria) și 
Velikov (Bulgaria), cu cite 3 puncte, 
urmați de Theodor Ghițescu (Româ
nia) și F. Portisch (Ungaria) — cu 
cite 2.5 puncte.

în runda a patra, Theodor Ghițes
cu a remizat cu Barczay. rezultat 
consemnat și in partida Emil Ungu- 
reanu — Ftaknik (Cehoslovacia).

T e I e g
Cu prilejul alegerii sale in funcția 

de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț a mai primit telegrame 
de felicitare din partea vicepreședin
telui Statelor Unite ale Americli, 
Walter F. Mondale. președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Mohammad Aii Al- 
Halabi. primului ministru al Repu
blicii Tunisiene, Hedi Nouira. pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Liban. Selim El Hoss, 
primului ministru al Nepalului. Kirti 
Nidhi Bista. primului ministru al

Cronica
Primire la Consiliul Na

țional al Frontului Unității 
Socialiste. Tovară?ul Mihai Da- 
lea. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S.. s-a intilnit joi cu dr. 
Alfonso Barrantes Lingan, pre
ședintele Unității Democratice 
Populare din Peru, care face o vi
zită în țara noastră la invitația 
Frontului Unității Socialiste.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire asupra preocupărilor Fron
tului Unității Socialiste, respectiv 
ale Unității Democratice Populare; 
s-a exprimat dorința întăririi in 
continuare a raporturilor priete
nești dintre popoarele român și 
peruan.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Conferință de presă. La 

Ambasada Republicii Populare Bulga
ria din București a avut loc. joi, 
o conferință de presă organizată cu 
prilejul primului zbor efectuat de 
un cosmonaut bulgar în spațiul cos
mic. Au luat parte ziariști români, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum si atașați și 
corespondenți ai presei străine.

Ambasadorul R.P. Bulgaria. Petăr 
Danailov. a făcut o expunere despre 
acest eveniment.

★
O expoziție sosită din Italia. cu 

tema „Masca în teatrul de comedie".

tv

Eforturi pentru combaterea 
poluării Mediteranei

rame
Guvernului Republicii Populare Re
voluționare Guineea, dr. Lansana 
Beavogui. si președintelui Partidului 
Dreptății din Turcia. Suleyman 
Demtrel.

în telegrame sint transmise feli
citări pentru alegerea In această 
funcție si urări de succese în înde
plinirea sarcinilor de înaltă răspun
dere încredințate. Se exprimă, tot
odată. convingerea că relațiile de 
colaborare dintre țările respective Si 
Republica Socialistă România vor 
cunoaște în continuare o dezvoltare 
ascendentă. în interesul reciproc, al 
cauzei păcii si cooperării în lume.

zilei
s-a deschis joi la amiază în Capita
lă, în sala din str. M. Eminescu. sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni artistul emerit Ion 
Lucian, Vito Grasso, atașat la Am
basada Italiei din București, și Do
nato Sartori.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, I.R.R.C.S., Asociației de prie
tenie româno-italiană, oameni de 
cultură, un numeros public.

Erau de față Ernesto Mario Bolas- 
co, ambasadorul Italiei la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice acre
ditați in țara noastră, membri ai ca
pului diplomatic.

★
Uniunea scriitorilor —. Comisia 

pentru cinstirea memoriei scriitorilor 
— și Muzeul literaturii române o- 
magiază. azi. ora 19. la sediul Mu
zeului literaturii române, in cadrul 
tradiționalei seri de evocări literare 
„Rotonda 13“. personalitatea lui Gala 
Galaction. cu prilejul împlinirii a 
100 ani de la naștere.

Omul și scriitorul Gala Galaction 
va fi evocat de : acad. Al. Rosetti, 
acad. Șerban Cioculescu, Radu Bo- 
ureanu, Vasile Netea. Edgar Papu, 
Radu Popescu, D. I. Suchianu, Teo
dor Vîrgolici. în încheiere, in lectura 
actrițelor Dina Cocea și Mitzura Ar- 
ghezi, vor fi audiate pagini din 
creația epistolară a scriitorului ani
versat. Cu acest prilej, în rotonda 
muzeului se va deschide o expoziție 
omagială dedicată lui Gala Galaction.

13,25 Tragerea Loto
18.35 La volan
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
.19,30 Reflector
19.50 Melodii populare
20.00 Film artistic : ..Blocada*  — par

tea a H-a
21,15 Atelier de creație literar-artistlcft
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.00 Selecțluni din Albumul duminical
17.30 Blocnotes
17,5*0  Dicționar cinematografic : Gary

Cooper
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Radar pionieresc
19.45 Pagini romantice, mari interpret!
20.35 Reportaj TV.
20.45 Telex
20.50 întîlnire cu tenorul Come! Ru«u
21,20 Forum cetățenesc (reluare)
21,40 Mari ansambluri : ,.Mureșul*  din 

Tg. Mureș

în perspectiva anului 2 000. echi
pe de experți vor fi numite pen
tru a proceda in comun la trecerea 
în revistă a planurilor de dezvoltare 
« țărilor riverane in ce privește zo
nele din dreptul mării care revin 
fiecăreia.

Exemplul acestor initiative legate 
de Mediterana ar putea fi urmat, a- 
preclază experții. de preocupări de 
natură similară. în funcție de speci
ficul regional, și în diferite alto zone 
din lume, cum ar fi zona Golfului, 
zona Mării Roșii, a Caraibelor ș.a. 
După ce a jucat un rol de catalizator 
al „energiilor mediteraneene", Pro
gramul Națiunilor Unite pentru pro
tejarea. mediului ambiant urmează 
să-și Îndrepte atenția asupra ailor 
mări regionale din cele menționate 
mai sus. în ce privește Mediterana. 
acest organism al O.N.U. va acoperi 
un sfert din cheltuielile programului 
stabilit. Un alt sfert vă fi fur
nizat de alte organisme speciali
zate : O.M.S. (Organizația Mondială 
a Sănătății), UNESCO (Organiza
ția Națiunilor pentru Educație, 
Știință și Cultură). Cele 17 țări par
ticipante la program s-au angajat să 
acopere jumătate din fondul stabilit, 
respectiv peste 25 milioane de franci 
francezi pentru următorii doi ani.

Demarăjul in cazul Mediteranei se 
desfășoară, astfel, sub bune auspicii, 
statele mediteraneene dovedind, din
colo de diferențele care le separă, că 
privesc cu reală seriozitate proble
mele de natură ecologică ale Medi- 
te.ra.nei. Pentru orașul unde urmează 
să se instaleze grupul insărcinat cu 
girarea fondurilor și coordonarea 
studiilor candidează, intre primele. 
Monaco. Barcelona Si Atena. De 
acum înainte. Mediterana are șanse
le unei investigații științifice apro
fundate și eficiente. Pentru terapeu
tica propriu-zisă a mării va fi nevoie 
însă de eforturi și mai serioase, mai 
ales in direcția stabilirii unor mă
suri de ordin practic, numai astfel 
putîndu-se căpăta certitudinea asi
gurării unei „vieți" normale Mării 
Mediterane.

• MARE SUBTERANĂ, 
în urma unor foraje efectuate 
de cercetători de la Universita
tea din Erevan in diferite zone 
ale R.S.S. Armene a reieșit 
că resursele de ană ale Arme
niei, considerate pină nu de mult 
a fi foarte limitate, sint. practic, 
inepuizabile. Astfel, s-a stabilit 
că peste jumătate din teritoriul 
Armeniei este acoperit cu un 
strat gros de lavă vulcanică, a 
cărui grosime atinge 100—200 
metri. Timp de mai mul
te secole, primăvara, in urma 
topirii zăpezilor, apele s-au scurs 
prin fisuri sub stratul de lavă, 
creînd adevărate mări subte
rane cu mai multe etaje. Spe
cialiștii armeni au pus la punct 
o metodă ce permite nu numai 
identificarea precisă a zonelor 
unde' se află straturile de apă.

dar și alegerea fără greș a lo
cului unde trebuie forată sonda 
de captare. Pentru valorificarea 
mării subterane au și fost fo
rate citeva sonde pe versanții 
unui munte, astfel incit apa 
captată să curgă singură 1a vale, 
făcind inutile instalațiile de 
pompare, ce consumă multă e- 
nergie electrică.

• TEZAURUL URBA
NISTIC AL AMSTERDA
MULUI. Fiecare din marile 
orașe ale Europei se mindrește 
cu edificiile arhitectonice și mo
numentele intrate, de-a lungul 
timpului, in tezaurul său urba
nistic. în ce privește marele 
port olandez Amsterdam, speci
ficul edilitar al acestuia este dat, 
înainte de toate, de casele ridi

cate odinioară de o parte si alta 
a canaturilor sale. Un arhitect. 
Tim Killiam, a avut ideea de a 
desena in detaliu, împreună cu 
un grup de colaboratori, fiecare 
din cele circa 3 000 de clădiri 
înălțate de-a lungul principale
lor patru canaluri ale orașului. 
După o muncă de trei ani, toate 
aceste desene au fost adunate 
într-o inedită lucrare dedicată 
Amsterdamului, avind. intre al
tele. menirea de a ajuta edililor 
in strădania de conservare a 
urbanisticii caracteristice trecu
tului acestui oraș.

• PRIORITATE GON
DOLELOR CLASICE. Ur
mărirea prin radar a traficului 
rutier pentru a depista mașinile 
ce depășesc vitezele regulamen
tare este o practică de-acum

diu acvatic dulce si cu o tempe
ratură foarte scăzută.

obișnuită în lume. Politia din 
Veneția a făcut și ea apel la 
tehnica cea nouă intr-un scop 
întrucitva asemănător, numai 
că nu mașinile, ci... bărcile cu 
motor sint supravegheate. În- 
tr-adevăr. pe lingă știutele dau
ne aduse orașului lagunelor de lă
sarea terenului și poluare, acum 
și valurile produse de bărcile 
circuited cu viteză vin să acce
lereze procesul general de ero
dare a edificiilor și clădirilor de 
pe canalurile Veneției. Un motiv 
în. plus, așadar, de-a da priorita
te folosirii în continuare a clasi
celor gondole, concurate serios 
de la o vreme de ambarcațiunile 
cu motor.

• DELFINII VOR DEZ
LEGA „ENIGMA LOCH 
NESS" ? în pofida investiga
țiilor efectuate in fel și chip de-a 
lungul anilor, nu a fost incă 
dat răspunsul la întrebarea : e- 
xîstă sau nu monstrul din lacul 
scoțian Loch Ness ? Acum, in
tr-o nouă tentativă de a găsi a- 
devăirul, cercetătorul american 
Robert Rines vrea să recurgă la... 
delfini ! Pentru explorarea 
adincurilor. ei vor purta asupra 
lor proiectoare speciale si came
re de filmat. Inedit pentru del
fini este, in acest caz. că ei vor 
trebui să „lucreze" intr-un me

• VETERANII VEGE
TAȚIEI. Așa-numiții arbori-
mamut sint considerați cei mai 
bătrini copaci de pe planeta 
noastră. Există exemplare în 
vestul Americii de Nord care 
au 2 500 de ani, dar oamenii de 
știință apreciază că există exem
plare ce pot atinge virste de 
3—5 milenii I Ca înălțime, ajung 
•să depășească 100 de metri. Exis
tă insă și arbori mai înalti. De 
pildă, eucalipțul australian, care 
ajunge la 142 m. Aceste date și 
multe altele sint cuprinse în 
„FLORA PAMÎNTULUI" — o 
lucrare enciclopedică și de popu
larizare recent apărută in 
R.D.G.. care descrie zonele ve
getale ale planetei, precum și

evoluția suferită de acestea de-a 
lungul timpului.

• STUDII ASUPRA 
POLUĂRII ÎN CARAIBE. 
Marea Caraibilor, pe care mulți 
și-o mai inchipuie incă drept 
un idilic paradis, este, după 
Mediterapa. una din cele mai 
poluate mări ale lumii, a 
declarat la Caracas cunoscu
tul oceanograf francez Jacques 
Cousteau. Ea este infesta
tă atit cu substanțe chimice 
toxice. cit și cu reziduuri. 
Cercetătorul francez, care par
ticipă la o expediție în Marea 
Caraibilor la bordul navei sale 
..Calypso", intenționează să e- 
fectueze studii asupra perturbă
rilor ecologice care se produc la 
vărsarea fluviilor Caroni și

Orinoco si să stabilească ce 
măsuri trebuie luate pentru 
protejarea acestor ane. Expedi
ția lui Cousteau va fi înregistra
tă pe peliculă.

• RECORDURI IN 
LUMEA CĂRȚILOR. ° 
timă ediție a cărții „Guiness" a 
recordurilor — care, cum se știe, 
consemnează performante ex
traordinare din cele mai variate 
domenii — dedică, sub titulatura 
„Cuvîntul .scris", un capitol spe
cial recordurilor din lumea căr
ții. Un prim record, de altfel, 
revine chiar celebrei cărți amin
tite si care este apreciată a de
ține recordul vînzării celei mal 
rapide, pe baza celor 34 milioa
ne de exemplare apărute intre 
1955—1978.
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Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar 
AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

Un eveniment de marcantă importantă 
pentru dezvoltarea colaborării
multilaterale româno-

În preajma vizitei președintelui

Nicolae Ceaușescu

Donație de cărți românești 
Bibliotecii naționale 

din Mozambic

Odată cu încheierea vizitei în Re
publica Gaboneză a luat sfîrșit cea 
de a doua etapă a călătoriei pe care 
președintele Nicolae Ceausescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
o întreprind într-un sir de state ale 
continentului african. Desfăsurîndu-se 
sub semnul prieteniei, stimei si res
pectului reciproc, vizita solilor po
porului român a îmbrăcat semnifica
ția unui remarcabil eveniment po
litic atît în sfera raporturilor bila
terale, cit și pe planul vieții inter
naționale.

în ultimii ani. relațiile româno- 
gaboneze au cunoscut, cum bine se 
știe, un curs ascendent, în special 
în urma vizitei făcute în tara noas
tră. în 1975, de președintele Qmar 
Bongo. Năzuințele și interesele co
mune de progres accelerat ale po
poarelor celor două țări, oglindite 
și în Declarația solemnă comună 
semnată cu acel prilej, caracte
rul în multe privințe complementar 
al economiilor lor sînt premise din 
cele mai fertile în vederea unei 
adînciri continue a conlucrării dintre 
ele. Sub asemenea auspicii favorabile 
s-a desfășurat noul dialog la nivel 
înalt româno-gabonez, încheiat cu 
rezultate deosebit de bogate.

Dînd o apreciere de ansamblu re
zultatelor vizitei, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara la plecare, pe 
aeroportul din Libreville : ..în cursul 
vizitei am ajuns la concluzii comune 
cu privire la intensificarea colaborării 
dintre țările noastre. Semnarea Tra
tatului de prietenie si cooperare 
dintre țările noastre constituie, de
altfel. o expresie a gradului înalt de 
înțelegere la care am ajuns. Aș 
putea spune că acest tratat consti
tuie un moment istoric în relațiile 
dintre cele două țări și popoare'-.

Primirea sărbătorească, cint.ecele 
și dansurile prin care populația a ți
nut să-și exprime bucuria de a 
avea în mijlocul ei oaspeți dragi din 
România prietenă ; mitingul priete
niei de Ia Franceville, care s-a 
transformat într-o mare sărbătoare 
populară ; intîlnirea călduroasă cu 
muncitorii și specialiștii africani care 
construiesc magistrala feroviară 
transgaboneză ; ovațiile muncitorilor 
mineri de la exploatările de mangan 
din Moanda și de uraniu din Mouna- 
na se înscriu ca tot atîtea momente 
de neuitat, elocvente ilustrări ale 
sentimentelor de prietenie nutrite de 
poporul gabonez față de poporul ro
mân, ale stimei și prețuirii față de 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apreciat ca un adevărat 
erou al păcii, independentei și co
laborării internaționale.

..Concepțiile dumneavoastră no
vatoare — arăta in acest sens pre
ședintele OMAR BONGO, adre- 
sindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — gindirea dumneavoas
tră clarvăzătoare. curajul. am
ploarea activităților dumneavoas
tră politice, acțiunea de zi cir 
zi a marelui dumneavoastră partid, 
audienta considerabilă de care vă 
bucurați in exterior au imprimat în
tregii societăți românești un puternic 
dinamism generator al unei dezvol
tări economice remarcabile". Și pre
ședintele gabonez a ținut în mod deo
sebit să stăruie pe larg asupra aspec
telor multiple a căror întrepătrun
dere și acțiune convergentă definesc 
„personalitatea de mare anvergură'' 
a președintelui României : „o politică 
externă dinamică și constructivă pen
tru promovarea egalității popoarelor 
și statelor, pentru garantarea justi
ției. stabilității și securității in lume";

ORIENTUL MIJLOCIU
• Apelul secretarului general al O.N.U. • Proteste infpotriva 
raidurilor israeliene din sudul Libanului • Un interviu al 
ministrului de externe sirian • Discursul președintelui Sadat

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a adresat tuturor părți
lor implicate în conflictul din Orien
tul Mijlociu apelul de a da dovadă 
de cea mai mare reținere, cerîndu-le, 
totodată, să reînnoiască eforturile 
pentru realizarea unei reglementări 
cuprinzătoare, prin mijloace pașnice, 
a situației din zonă. El și-a expri
mat profunda preocupare fată de 
recrudescenta violenței constatată 
din nou în zonă și care, in afara 
pierderilor de vieți umane si a dis
trugerilor materiale, face în mod 
inevitabil mai dificilă realizarea 
unei reglementări pașnice cuprinză
toare a problemei Orientului Mij
lociu.

Libanul își rezervă dreptul de a 
cere convocarea unei reuniuni de 
urgentă a Consiliului de Securitate 
în cazul agravării situației create d,e 
atacurile aeriene israeliene de la 10 
și 11 aprilie impotriva localităților 
din sudul tării — se arată într-o 
scrisoare adresată secretarului gene
ral al Națiunilor Unite. Asemenea in
cidente, soldate cu victime și pagube 
materiale — subliniază scrisoarea
— prejudiciază șansele unei regle
mentări cuprinzătoare în Orientul 
Mijlociu si subminează eforturile 
desfășurate în direcția restabilirii 
păcii si securității în sudul Libanului.

CAIRO 12 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului egip
tean pentru Afacerile Externe a de
clarat că raidurile intreprinse de for
țele aeriene ale Israelului asupra 
unor regiuni din sudul Libanului 
constituie o încălcare a suveranității 
acestei țări, a normelor internaționale 
și principiilor Cartei O.N.U. Aceste 
acțiuni, a subliniat purtătorul de cu
vint. contravin, totodată, obiectivelor 
Tratatului egipteano-israelian, ca si 
eforturilor de pace intreprinse în pre
zent pentru crearea unei atmosfere 
propice soluționării depline si echita
bile a situației din Orientul Mijlociu 
și respectării drepturilor ponorului 
palestinian.

DAMASC 12 (Agerpres). — Siria 
nu așteaptă nici un ajutor din partea 

„deplina Înțelegere a voinței tinere
lor state din lumea a treia de a trăi 
libere" ; „o concepție realistă asupra 
vieții internaționale, fondată pe prin
cipiile cunoscute ale dreptului inter
național și indeosebi pe respectul 
demnității umane" ; „sprijinul acor
dat cauzei popoarelor din Rhodesia 
și Namibia, întăririi unității și so
lidarității statelor africane".

Desfășurată într-o asemenea am
bianță de caldă și sinceră prietenie, 
vizita președintelui României — pri
ma a unui șef de stat român pe pă- 
mîntul Gabonului — convorbirile la 
nivel înalt au pus în evidență do
rința comună de valorificare la un 
nivel superior a marilor posibilități 
de extindere în continuare a colabo
rării româno-gaboneze.

Fără îndoială, Tratatul de priete
nie și cooperare intre cele două țări, 
semnat cu prilejul vizitei, reprezintă 
un cadru cu adevărat optim pentru 
un asemenea curs. Acest important 
document, împreună cu Comunicatul 
comun, care poartă de asemenea 
semnătura celor doi șefi de stat, 
pune bazele unei conlucrări rodnice 
și de amplă perspectivă, fiind tot
odată menit, prin prevederile sale, 
să stimuleze într-un mod pozitiv 
evoluțiile vieții internaționale.

în acest sens se cuvine a sublinia 
reafirmarea hotărîrii României și a 
Gabonului de a așeza la baza rapor
turilor reciproce, precum și în rela
țiile cu celelalte țări, principiile noi 
ale relațiilor dintre stațe, de deplină 
egalitate și respect reciproc — singu
rele în măsură să asigure afirmarea 
liberă a fiecărui popor, să cheză- 
șuiască dreptul său inalienabil de 
a-și decide de sine stătător destinele 
fără amestec din afară și, totodată, 
să promoveze o largă colaborare in
ternațională. Tratatul de prietenie și 
cooperare româno-gabonez aduce ast
fel. împreună cu numeroasele De
clarații solemne comune, semnate 
în ultimii ani cu aproape toate sta
tele acestui continent, ca și nu
meroase state de pe celelalte conti
nente ale lumii, o nouă și valoroasă 
contribuție la generalizarea noilor 
principii pe arena mondială.

Un exemplu grăitor îl constituie 
înseși relațiile româno-gaboneze, ale 
căror orizonturi devin, în urma ac
tualei vizite, și mai largi, și mai 
îmbucurătoare. Tratatul nou încheiat 
prevede, de altfel. în mod expres, in
tensificarea cooperării, în forme noi. 
moderne, în asemenea domenii de 
interes comun, ca valorificarea 
materiilor prime, transporturile și 
comunicațiile, agricultura, industria, 
știința si tehnica, formarea de cadre
— adică tocmai acele domenii care 
prezintă o importanță deosebită pen
tru accelerarea progresului economi- 
co-soeial. în același sens se în
scrie acordul semnat la nivel 
înalt, cu privire la participarea tării 
noastre la construcția căii ferate 
transgaboneze — veritabil ax al dez
voltării economice a Gabonului. așa 
cum a definit-o președintele Bongo
— și la livrările către România 
de materii prime gaboneze, precum si 
celelalte documente încheiate. între 
care acordul pentru încurajarea, pro
movarea și garantarea investițiilor și 
cel privind transporturile aeriene. 
Tot atît de însemnate sînt si măsu
rile pe linia intensificării cooperării 
cultural-sțiintifice si tehnice.

Un puternic factor stimulator pen
tru colaborarea în cele mai diferite 
sfere de activitate îl constituie, desi
gur. legăturile dintre partidele de gu- 
vernămînt din cele două țări — înțe-

Egiptului într-un război cu Israelul 
— a afirmat Abdel Halim Khaddam, 
ministrul de externe sirian, intr-un 
interviu acordat ziarului „Le Monde". 
Tratatul de pace egipteano-israelian 
anulează pactul de apărare comună 
la care Egiptul a subscris in 1950, 
alături de ceilalți membri ai Ligii 
Arabe.

CAIRO 12 (Agerpres). — Expunînd 
rațiunile referendumului anunțat pen
tru 19 aprilie a.c.. in legătură cu ra
tificarea Tratatului de pace egiptea
no-israelian si a documentelor anexe, 
președintele Egiptului. Anwar El Sa
dat. a subliniat intr-un discurs ra
diodifuzat și reluat de agenția 
M.E.N. : „Principiile fundamentale 
ale acestei consultări populare sînt 
atașamentul față de obiectivul salv
gardării unității naționale și res
pectarea libertății constituționale, 
fondată pe principiile revoluției de. la 
23 iulie 1952 și de la 15 mai 1972, 
care prevăd. în esență, apartenența 
Egiptului la lumea arabă, adeziunea 
la cauza nealinierii,. iar pe plan in
tern — lichidarea feudalismului și a 
practicilor nedemocratice din viața 
statului, asigurarea egalității pentru 
toți cetățenii țării".

KUWEIT 12 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității Ia în
cheierea vizitei oficiale intreprinse 
în Kuweit de președintele Liberiei, 
William Tolbert-jr„ menționează că 
cele două țări consideră că pentru 
instaurarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Mijlociu sînt nece
sare retragerea trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate, 
inclusiv Ierusalimul, și respectarea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv de a-si crea un 
stat național independent — infor
mează agenția Q.N.A. Cele două țări 
și-au exprimat. totodată, sprijinul 
față de Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, care constituie — se arată 
în comunicat — singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian. 
Pentru realizarea unei păci durabile 
și reale în regiune este necesară 
participarea. în cadrul O.N.U., a tu
turor părților implicate în conflictul 
din Orientul Mijlociu, inclusiv a po
porului palestinian.

gaboneze
legerea de colaborare între Partidul 
Comunist Român și Partidul Demo
cratic Gabonez, încheiată acum, fiind 
tocmai o expresie a voinței de a, re
aliza o dezvoltare și. mai accentuată 
a acestor legături.

Dialogul la nivel înalt româno-ga
bonez a prilejuit, totodată, în mod 
firesc, și un amplu schimb de păreri 
asupra unui șir de aspecte fundamen
tale. ale actualității internaționale, 
punind în evidență identitatea punc
telor de vedere ale celor două țări 
asupra multora din aceste probleme. 
Ca state în curs de dezvoltare. Româ
nia și Gabonul acordă o importanță 
deosebită lichidării decalajelor eco
nomice, a împărțirii lumii în țări bo
gate și țări sărace, eforturilor pentru 
făurirea unei noi ordini economice șl 
monetare internaționale.

Aceeași importanță prezintă afir
marea, și cu acest prilej, a hotărîrii 
celor două țări de a acționa pentru 
aplicarea pînă la capăt a Declarației 
O.N U. cu privire la decolonizare, 
reiterarea solidarității lor militante cu 
lupta mișcărilor de eliberare din 
Zimbabwe și Namibia pentru neatir- 
nare. cu lupta populației majoritare 
din Africa de Sud împotriva apart
heidului și oprimării rasiale, con
damnarea fermă a acțiunilor militare 
agresive întreprinse de regimurile ra
siste împotriva statelor, africane in
dependente.

Convorbirile la nivel înalt au pus, 
de asemenea. în evidentă profunda 
îngrijorare a României și Gabonului 
față de gravele primejdii la adresa 
păcii pe care le creează apariția unor 
noi focare de tensiune și conflict, ca 
și menținerea celor vechi, condam- 
nîndu-se folosirea forței și reafirmin- 
du-se imperativul soluționării prin 
tratative între părțile direct implicate 
a tuturor diferendelor.

Intensificarea eforturilor pentru 
edificarea securității și întărirea coo
perării în Europa ; realizarea unei 
soluționări politice globale în Orien
tul Mijlociu, prin tratative între toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei ; im
primarea unei orientări ireversibile 
cursului spre destindere, prin măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, de redu
cere a armamentelor și cheltuielilor 
militare ; necesitatea participării ac
tive la viața internațională. în condi
ții de egalitate, a tuturor statelor și 
îndeosebi a celo- mici și mijlocii, a 
țăriloi- in curs de dezvoltare, a state
lor nealiniate. Precum și ce^ințâ pri
mordială a întăririi solidarității șî 
unității de acțiune a acestor 
țări — sînt tot atîtea alte as
pecte in privința cărora s-au reliefat 
depline convergențe de idei și poziții.

Rezultatele deosebit de rodnice care 
încununează vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceausescu. în Gabon 
îndreptățesc pe deplin aprecierea că 
acest eveniment se înscrie ca o 
piatră de hotar în evoluția relațiilor 
dintre cele două țări și popoare. Sa- 
lutind cu deosebită satisfacție aceste 
rezultate, opinia noastră 1 publică iși 
exprimă convingerea că și celelalte 
etape ale actualului itinerar al 
președintelui republicii oe nă-mîntul 
Africii se vor solda cu un bilanț tot 
atît de îmbucurător, conferind aces
tei noi și strălucite solii a politicii 
externe românești dimensiunile unei 
acțiuni de rezonanță <eu adevărat is
torică atît pe planul raporturilor bi
laterale. cit și in sfera vieții politice 
internaționale in general.

Romulus CAPLESCU

Preocupări pentru 
combaterea efectelor 

crizei energetice
• Declarațiile premierului 
grec Constantin Caramanlis
• Convocarea unei conferințe 
latino-americane în Costa

Rica
ATENA 12 (Agerpres). — Dacă nu 

va fi menținută sub control, actuala 
criză energetică poate distruge eco
nomia mondială și poate conduce la 
instabilitate politică șl socială, care 
va amenința direct pacea lumii, a 
declarat premierul grec. Constantin 
Caramanlis, la o ședință a cabine
tului.

Precizind că actuala criză energe
tică a afectat și economia națională, 
Caramanlis a cerut guvernului să 
depună eforturi suplimentare în di
recția controlării dezvoltării econo
mice, în special în ce privește ex
ploatarea surselor de energie și a- 
plicarea măsurilor antiinflaționiste.

QUITO 12 (Agerpres). — Miniștrii 
afacerilor externe si ai energiei din 
țările Amerlcii. Latine vor. examina, 
în zilele de 7 și 8 iunie a.c.. in ca
drul unei reuniuni con vocatei în Costă 
Rica.. impactul economic, al. creșterii 
preturilor la petrol. Reuniunea, lâ 
care vor participa 15 state. între care 
principalele tari latino-americane 
producătoare si exportatoare de pe
trol — Venezuela. Mexic .și Ecuador 
— a fost convocată de. către Organi
zația latino-americană a energiei.

Participants urmează să definească 
o strategie regională in vederea com
baterii efectelor imediate, ale acestei 
majorări. Ei vor examina. în special, 
posibilitățile de reajustare a pretu
rilor la materiile lor prime. între 
care hidrocarburile.

Statele, participante vor pune, de 
asemenea, bazele unei politici proprii 
în domeniul energetic, studiind in
vestițiile posibile pentru a dezvolta 
„noi surse de energie".

MAPUTO 12 (Agerpres'). — Am
basadorul României la Maputo, 
Mihail Zara, a oferit Bibliotecii na
ționale din Mozambic 150 de volu
me, intre care operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și o 
serie de lucrări de autori români 
din domeniile științei, artei și cul
turii.

într-o ceremonie la care au luat 
parte lucrătorii Bibliotecii națio
nale, directorul acestei instituții a 
inminat ambasadorului român un

Pentru eliminarea tuturor obstacolelor 
din calea comerțului mondial

Aprecieri la încheierea fazei operative a negocierilor 
multilaterale din cadrul G.A.T.T.

GENEVA 12 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Geneva ședința de în
chidere a fazei operative., a negocie
rilor comerciale multilaterale din ca
drul G.A.T.T.. cunoscute sub humele 
de „Runda Tokio", lansate prin de
clarația ministerială adoptată in anul 
1973. la Tokio.

Reprezentanții unor țări industria
lizate (S.U.A.. țările Pieței comune, 
tarile nordice. Elveția etc.) au apre
ciat că negocierile . — cele mai com
plexe dte la crearea G.A.T.T. — au 
condus la reduceri de . taxe vamale 
substanțiale si. prin proiectele de co
duri propuse, la stabilirea unei dis
cipline internaționale de natură să 
favorizeze dezvoltarea relațiilor co
merciale.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare au arătat, atît printr-o de
clarație comună. cîț si prin interven
ții individuale, decepția fată de re
zultatele pe care le-au obținut in ca
drul acestor negocieri.

Reprezentantul României. Mircea 
Petrescu, a sprijinit poziția țărilor în 
curs de dezvoltare, arătind. printre 
altele, că de o mare importantă este

Convorbiri I. B. Tito
BELGRAD 12 (Agerpres). -- Iosip 

Broz Tito. președintele R.S.F. Iugo
slavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a avut 
joi convorbiri cu Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania. Agenția Taniug 
relatează că părțile au constatat 
cu satisfacție amplificarea cola
borării iugoslavo-spaniole si dez
voltarea prieteniei dintre popoarele 
celor două țări, relevind că îndelun-

„Este necesară statornicirea unei largi cooperări 
internaționale in domeniul cercetării

științifice marine"
Intervenția reprezentantului român la Conferința O.N.U. asupra 

dreptului mării
GENEVA 12 (Agerpres). — Confe

rința O.N.U. asupra dreptului mării 
a dezbătut chestiunile privitoare la 
reglementarea cercetării științifice 
marine.

Luind cuvîntul in cadrul acestor 
dezbateri. reprezentantul român. 
Costache Ciubotaru. a insistat asu
pra necesității ca prevederile din 
noua convenție asupra dreptului 
mării să asigure un echilibru intre 
drepturile statelor riverane de a re
glementa activitățile de cercetare 
științifică in zonele de jurisdicție 
națională, ne de o parte, si cerințele 
desfășurării nestingherite a cercetării 
științifice in vederea cunoașterii pro
ceselor si fenomenelor specifice ocea
nului planetar in ansamblul său, pe 
de altă parte.

In opinia tării noastre — a arătat 
vorbitorul — aceste aspecte nu tre
buie să fie contranuse. ambele con
stituind elemente esențiale ale sta
tornicirii unei largi cooperări inter
naționale in domeniul cercetării știin
țifice marine. întemeiată pe respec

agențiile de presă transmit:
Vizită la Havana. Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, si-a încheiat 
vizita oficială de prietenie In Cuba, 
în cursul acestei vizite au fost sem
nate documente comune, printre care 
un program de colaborare economică 
Si tehnico-stiințifică. un acord juri
dicei altele.

Sesiunea Consiliului Ge
neral al F.S.M. La sofia se 
desfășoară lucrările sesiunii Consiliu
lui General al Federației Sindicale 
Mondiale. Uniunea Generală a Sindi
catelor din Romania este reprezenta
tă de o delegație condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu.' vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R. 
Luînd cuvîntul-in cadrul dezba
terilor. reprezentantul U.G.S.R. a 
prezentat poziția și acțiunile intre- 
prinșe pe plan internațional de sin
dicatele din România, . subliniind 
necesitatea; participării mai" active .a 
mișcării sindicale internaționale la 
Soluționarea marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea asi
gurarea păcii și securității, înfăp
tuirea dezarmării și în primul rînd 
a celei nucleare, lichidarea sub
dezvoltării, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
făurirea unei lumi mai bune și măi 
drepte.

Noile orcane conducă
toare ale P.S. Francez. Dup® 
realegerea lui Francois Mitterrand In 
funcția de . prim-secretar al P.S.F., 
Comitetul Director al partidului ales 
de recentul Congres a procedat la 
reînnoirea organelor sale conducă
toare. în cadrul Secretariatului Na

mesaj de mulțumire care exprimă 
convingerea că datorită acestui dar 
cititorii vor putea cunoaște politi
ca Partidului Comunist Român și 
a poporului român care, sub înțe
leaptă conducere 'a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este angajat pe 
calea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate. Mesa
jul evidențiază momentul deosebit 
de. important pe care îl constituie 
apropiata vizită in Mozambic a 
inalților oaspeți români.

modul cum vor fi puse !.n aplicare 
rezultatele rundei, care trebuie con
siderate ca o bgză de negocieri. Ca
drul creat trebuie să servească la eli
minarea tuturor obstacolelor în calea 
comerțului mondial, in special a celor 
care afectează țările in curs de dez
voltare, întărirea cooperării eco
nomice intre națiunile lumii, cu 
participarea, in condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor si cu lua
rea in considerare a intereselor tu
turor partenerilor, contribuind la in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. România a participat 
activ la negocierile multilaterale, 
avînd ca obiectiv obținerea, in con
formitate cu nevoile dezvoltării sale 
economice, a unui acces sporit pe 
piața internațională pentru produsele 
sale de export, ținînd totodată sea
ma de interesele partenerilor săi. In 
încheiere, vorbitorul a arătat că fo
rurile române competente vor exami
na cu toată atenția proiectele de 
acorduri rezultate din negocieri, re- 
zervîndu-si dreptul de a lua deciziile 
corespunzătoare privind acceptarea 
lor.

— Santiago Carrillo
gata și strînsa cooperare dintre U.C.I. 
și P.C. din Spania, caracterizată prin 
înțelegere si respect reciproc, con
stituie o contribuție majoră în a- 
ceastă direcție.

în cadrul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, situația interna
țională actuală, conflictele si focare
le existente, modalitățile de inten
sificare a luptei pentru pace si in
dependentă. pentru edificarea în 
lume a unor relații politice si eco
nomice mai echitabile.

tarea fermă a drepturilor suverane 
ale statelor.

în ultimele zile, în cadrul Confe
rinței O.N.U. asupra dreptului mării 
au avut loc consultări cu privire la 
modalitățile de lucru pentru reali
zarea obiectivelor esențiale ale actua
lei sesiuni, respectiv revizuirea pro
iectului anterior de convenție exis
tent si încheierea fazei neoficiale de 
negocieri.

Cu ocazia acestor consultări, dele
gația română s-a pronunțat în fa
voarea intensificării procesului de 
negocieri. îndeosebi în organele ple
nare ale conferinței, cu participarea 
tuturor statelor.

în urma consultărilor, biroul con
ferinței a stabilit să se intensifice 
negocierile în grupurile si comitetele 
plenare, iar pentru chestiunile pri
vind zona internațională a teritorii
lor. submarine să se creeze un grup 
restrîns de negociere, ale căror re
zultate vor fi examinate în plenara 
conferinței, cu participarea tuturor 
țărilor.

țional, compus din 11 secretari și 
patru secretari adjuncți, Lionel Jos
pin îndeplinește funcția de locțiitor 
al primului secretar și secretar .în
sărcinat cu relațiile internaționale, 
iar Laurent Fabius a fost însărcinat 
cu relațiile cu presa, urmînd să facă 
și oficiul de purtător de cuvint al 
P.S.F. Au fost, de asemenea, aleși 
cei 27 membri și 13 supleanți ai Bi
roului Executiv, care cuprinde prin
cipalele cadre conducătoare ale parti
dului.

Opinia publică din România, 
alături de opinia publică internațională, 

cere cu hotărîre

Să se pună capăt actelor 
agresive ale rasiștilor 

rhodesieni si sud-africani!
Informațiile transmise in aceste 

ultime zile de agențiile internațio
nale de presă arată că regimurile 
rasiste din Africa australă — din 
Rhodesia și R.S.A. — sfidînd pro
testele și sentimentele de indignare 
ale opiniei publice mondiale, iși 
intensifică acțiunile agresive împo
triva statelor africane. înveci
nate. La numai citeva zile
după ce Consiliul de Securitate
al O.N.U. vota o rezoluție in care 
erau condamnate „invaziile ar
mate premeditate, persistente și
prelungite ale R.S.A. împotriva 
Republicii Populare Angola", ce- 
rindu-se încetarea lor imedia
tă, Ministerul angolez al Apărării 
a informat despre un nou atac 
barbar ăl trupelor sud-africane în 
apropierea frontierei cu Namibia. 
Un sat a fost In întregime distrus, 
atacul soldîndu-se, totodată, cu nu
meroase victime in rindul popu
lației pașnice. Secretarul general 
al O.N.U. a fost sesizat apoi in 
legătură cu atacurile repetate ale 
trupelor regimului rasist de la 
Salisbury asupra unei zone petro
liere din Mozambic — acțiuni ur
mate, la începutul acestei săptă- 
mini. de bombardamente aviatice 
ale forțelor rhodesiene pe terito
riul Zambiei, unde a fost mitralia
tă cu sălbăticie o tabără de refu- 
giați Zimbabwe. în cursul nopții de 
miercuri spre joi, aviația rhode- 
siană a întreprins un nou raid, de 
o deosebită cruzime, asupra unei 
tabere de refugiați Zimbabwe si
tuată in provincia Solwezi ; s-au 
înregistrat 136 de morți și peste 200 
de răniți, in majoritate copii, fe
mei, bătrini. Și, în sfîrșit, într-o 
știre transmisă ieri din Luanda 
se, informează că, in vreme ce 
avioane sud-africane efectuează 
zboruri de recunoaștere asupra te
ritoriului angolez, trupe terestre ale 
rasiștilor iși continuă atacurile îm
potriva unor localități din regiunea 
de frontieră. De la incursiunile te
roriste in zonele de frontieră împo
triva taberelor de refugiați din Zim
babwe și Namibia, s-a ajuns acum 
la incursiuni masive pe distanțe de 
sute de kilometri, la adevărate ope
rațiuni de război împotriva state
lor vecine „din prima linie", state 
independente și suverane.

Vie condamnare a acțiunilor teroriste 
impotriva Zambiei și Angolei

LUSAKA 12 (Agerpres). — Atacul 
aviației autorităților rasiste de la 
Salisbury săvîrșit în noaptea de 
miercuri spre joi asupra taberei refu- 
giaților Zimbabwe, situată în provin
cia zambiană Solwezi, s-a soldat cu 
136 morți si peste 200 de răniți — 
a anunțat joi președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda. Șeful statului zam- 
bian a arătat că majoritatea victi
melor sînt copii, femei și bătrini.

Atacul întreprins de aviația rho- 
desiană împotriva Zambiei este cea 
de-a treia acțiune agresivă comisă pe 
teritoriul zaPhbian de forțele armate 
ale regimului ’ minoritar de la Salis
bury în ultimele 36 de ore — infor
mează agenția Associated Press. Po
trivit acelorași surse, numai în cursul 
acestui an avioanele rhodesiene au 
efectuat cel puțin 12 asemenea a- 
tacuri asupra Angolei. Mozambicului 
și Zambiei.

LUSAKA 12 (Agerpres). — La Lu
saka au continuat joi lucrările Con
ferinței internaționale de sprijinire a 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa australă si de solidaritate cu 
„statele din prima linie" — Angola, 
Botswana Mozambic. Tanzania și 
Zambia. în cuvîntul lor, numeroși 
delegați au denunțat raidurile avia
ției rhodesiene împotriva taberelor 
de refugiați Zimbabwe situate pe te
ritoriul zambian, actele de încălcare 
a suveranității de stat a Zambiei și 
a celorlalte state africane din prima 
linie de către regimul rasist minori
tar de la Salisbury si și-au exprimat

- Vicna a luat cea
de-a 17-a rundă a convorbirilor pri
vind reducerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în Europa 
centrală. Convorbirile urmează să 
fie reluate la jumătatea lunii mai.

Votul de învestitură. Se- 
natul belgian a acordat in noaptea de 
miercuri spre joi votul său de în
vestitură guvernului primului minis
tru Wilfried Martens. Intervenit la 
două zile după un act similar al Ca
merei Deputaților, votul Senatului 
deschide definitiv calea cabinetului 
să-și preia funcțiile normale, după 
ce țara a fost lipsită mai mult de 
trei luni de un guvern împuternicit 
cu toate prerogativele conștitutionale.

în Nicaragua se intensi
dintre Garda Nafică luptele

țională somozistă și Frontul Sandi- 
nist de Eliberare Națională (F.S.L.N.). 
După puternica ofensivă declanșată 
duminică în nordul țării și prelua
rea controlului asupra orașelor Esteli.
Jicaral, El Sauce și Achuapa, insur
genții sandiniști au dat o puternică 
ripostă forțelor militare, care în
cearcă să izoleze orașul Esteli. 
situat Ia 150 km nord de Ma
nagua. Potrivit agenției Prensa La
tina, detașamentele sandiniste, că
rora li s-au alăturat numeroși locui
tori din Esteli, au respins mai multe 
atacuri ale armatei somoziste, spri
jinite de mortiere și blindate.

Componența noului gu
vern ugandez. Postul de radi0 
Kampala a anunțat componența

Toate aceste acțiuni, care sfidea
ză orice norme ale dreptului inter
național, încalcă brutal suverani
tatea unor state membre ale 
O.N.U., ii demască pe rasiștii 
rhodesieni și sud-africani ca duș
mani învederați ai libertății po
poarelor. Faptele lor criminale a- 
rată că regimurile de teroare ra
siste reprezintă o sursă de perma
nente și grave pericole pentru 
pacea și securitatea continentului 
african și, in general, pentru pacea 
întregii lumi.

Este limpede însă — și întreaga 
evoluție a evenimentelor din aceas
tă zonă a lumii o demonstrează in 
chip elocvent — că nici un fel de 
acte teroriste — nici raidurile bar
bare impotriva taberelor de refu
giați. nici invaziile organizate im
potriva statelor vecine și nici ma
nevrele politico-diplomatice urmă
rind perpetuarea dominației rasiste 
nu vor putea să prelungească zilele 
acestor regimuri anacronice, nu vor 
putea împiedica instaurarea liber
tății în sudul continentului african.

Poporul român, animat de puter
nice sentimente de simpatie și soli
daritate militantă față de lupta po
poarelor africane — sentimente care 
își găsesc in aceste zile o nouă și 
strălucită afirmare cu prilejul vi
zitei președintelui Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in țări ale 
Africii — înfierează cu indignare 
și condamnă cu toată energia 
represiunile sălbatice ale rasiș
tilor împotriva forțelor patriotice 
din Zimbabwe, Namibia. R.S.A., 
acțiunile lor agresive împotriva 
Angolei, Zambiei, Mozambicului, a 
celorlalte state africane. Alături de 
opinia publică din întreaga lume, 
poporul român cere cu toată hotă- 
rirea ca toate statele, toate forțele 
progresiste să acționeze și mai 
energic pentru a determina regimu 
rile rasiste de la Pretoria și Sa’is- 
bury să respecte normele legalității 
internaționale, punind capăt repre
siunilor rasiste, încetind orice act 
de război împotriva statelor ve
cine, orice atentat la adresa suve
ranității și integrității lor te
ritoriale.

Dumitru ȚINU

solidaritatea cu lupta dreaptă a po
poarelor Zimbabwe, namibian si din 
Africa de Sud.

într-o rezoluție adoptată in unani
mitate, narticipantii condamnă încăl
carea de către autoritățile rasiste 
rhodesiene a integrității teritoriale si 
suveranității Zambiei si a celorlalte 
slate din prima linie. Documentul 
cheamă Consiliul de Securitate al 
Națiunilor Unite să condamne aceste 
acțiuni agresive si să adopte nein- 
tîrziat măsuri couerete impotriva re
gimului lui Ian Smith. Este sublinia
tă. de asemenea, necesitatea intensi
ficării snriiinului acordat de forțele 
progresiste si democratice din întrea
ga lume mișcărilor de eliberare na
țională din Africa australă, statelor 
din prima linie de confruntare cu 
regimurile rasiste.

★
Organizația de solidaritate a popoa

relor afro-asiatice (O.S.P.A.A.) a 
condamnat, într-un comunicat dat 
publicității la Lusaka, actele agresi
ve comise de regimul minoritar rho- 
desian împotriva Zambiei.

LUANDA 12 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului angolez al 
Apărării, dat publicității la Luanda, 
informează că rasiștii sud-africani 
lsi continuă acțiunile agresive împo
triva Republicii Populare Angola. A- 
vioane sud-africane ..Mirage" efec
tuează zboruri. de recunoaștere dea
supra teritoriului angolez. în timp ce 
trupe terestre atacă localitățile din 
zona frontierei, arată comunicatul.

noului guvern ugandez, condus de 
șeful statului, Yussufu K. Lule. care 
deține și funcțiile de ministru al 
apărării si comandant-sef al forțe
lor armate ale țării. Din noul cabi
net mai fac parte, intre alții, Otema 
Alimadi — ministru de externe, și 
Paulo Mwanga — afacerile interne.

Potrivit programului de 
Zbor, la 11 aPr''ie’ ora 21,54 (ora 
Moscovei), a început operațiunea de 
apropiere a navei cosmice „Soiuz-33“ 
de. tandemul spațial „Saliut-6“ — 
„Soiuz-32“. în procesul de apropiere 
au apărut abateri de la regimul de 
funcționare a motorului care asigură 
operațiunea de corecție a orbitei de 
zbor a navei „Soiuz-33“ și, de aceea, 
cuplarea acestei nave cu stația „Sa- 
liut-6“ a fost anulată — informează 
agenția T.A.S.S. Cosmonauții Niko
lai Rukavișnikov și Gheorghi Ivanov 
au revenit joi, ora 19,37 (ora Mosco
vei), pe Pămint.

Noua Constituție a Ma- 
Uritanieî. La Nouakchott a fost 
dată publicității noua Constituție a 
Mauritaniei, aprobată recent de Co
mitetul Militar de Salvare Națională. 
Noua lege fundamentală maurita- 
niană proclamă adeziunea țării la 
principiile Cartei O.N.U., precum și 
la Declarația universală a drepturi
lor omului Se precizează că pre
mierul va fi conducătorul adminis
trației civile și militare, de care va 
răspunde în cadrul Comitetului Mi
litar de Salvare Națională, organul 
suprem de conducere în stat.

Producția de țiței a Ira
nului 3 atins 4 milioane barili pe 
zi. din care 700 000 barili revin con
sumului intern, iar restul este expor
tat — se arată într-un raport al Com
paniei Naționale a Petrolului Iranian 
(N.I.O.C.).
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în capitala R.D. Germane s-a 
deschis expoziția „Chipuri și 
imagini în pictura românească 
contemporană", care cuprinde 
60 de lucrări aparținind unui 
număr de 14 pictori. în alocu
țiunea rostită la vernisaj, Georg 
Schneider, director in Ministerul 
Culturii al R.D.G., a remarcat 
evoluția pozitivă a schimburilor 
cultural-artistice in ansamblul 
relațiilor bilaterale dintre R. D. 
Germană și România și a expri
mat bucuria publicului berlinez 
de a cunoaște mai bine creația 
artistică contemporană româ
nească.

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Uniunii internațio
nale a teatrelor de marionete, la 
Liege (Belgia) a fost organizat 
un festival internațional. Din 
țara noastră a participat o for
mație a școlii populare de artă 
din Constanța, care a prezentat 
la festival, precum și la Bru
xelles, Namur, Tournai. specta
colul „Muzică și marionete". 
Atît publicul, cit și presa au elo
giat măiestria păpușarilor ro
mâni.


