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Tovarășul Nicolae 
ședințele Republicii 
nia, impreună cu 
Ceaușescu, va efectua

Ceaușescu. pre- 
Socialiste Româ- 
tovarășa Elena 

o vizită ofi

cială de prietenie in Republica De
mocratică Sudan, la invitația pre
ședintelui Gaafar Mohammed Ni-

meiri și a doamnei Buseina Nl- 
meiri, in a doua parte a lunii apri
lie a.c.VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,IN REPUBLICA POPULARA ANGOLA

Ieri, la Luanda
au fost semnate

Documente de mare
importanță pentru am 
plificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare 

româno - angoleze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Antonio Agostinho Neto. președintele M.P L.A. 
— Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, 

.au semnat, .-îmbată. 14 aprilie. Tratatul de prietenie și coope
rare între Republica Socialistă România și Republica Popu
larii Angola

Conducătorii de partid și de stat ai celor două țări au sem
nat, de. asemenea. Comunicatul

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
s-au felicitat cu căldură, s-au

La solemnitate au participat 
tovarășa Maria Eugenia Neto.

Au luat parte tovarășii Virgil
Andrei, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc in vizita sa 
pe conducătorul partidului și statului nostru.

Din partea angoleză era de față Lucio Lara, Jose Edugrdo 
dos Santos, Alexandre Rodrigues (Kito), alte persoane ofi- 
ciale,,^- membri ai..Cft. 
guvernului, secretari de

In cadrul solemnității, 
nicatului comun.

comun.
și Antonio Agostinho Neto 
îmbrățișat cu prietenie, 
tovarășa Elena Ceaușescu și

Cazacu, Virgil Trofin. Ștefan

al M.P.L.A. — Partidul .Muncii, ai. 
stat, adjuncți de miniștri.

după semnare s-a dat citire Comu-

dar cu atît mai mult se impun

hartă 
aprilie

Cifrele înscrise pe 
însămînțată pînă la 14 
floarea-soarelui, porumb, orz,

reprezintă,
cu culturi de primăvară (sfeclă de zahăr, 
orzoaică, plante furajere șa.).

I

in procente, suprafața totală

în timpul vizitei la Muzeul național de antropologie

Recepție în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

încheierea convorbirilor oficiale 
intre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Agostinho Neto
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte, vineri seara, 
la o recepție oficială oferită m onoa
rea lor de tovarășul Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Angola, și tovarășa Maria Eu
genia Neto.

La recepție au luat parte 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. 
ai 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, celelalte 
oficiale care il însoțesc in 
pe șeful statului român.

Au participat membri ai
Politic al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, ai gu
vernului, conducători ai organizații-

persoane 
vizita sa

Biroului

lor de masă și obștești, alte persoa
ne oficiale angoleze.

Era de față președintele S.W.A.P.O., 
Sam Nujoma.

Au: fost prezenti șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Luanda.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Agostinho Neto au rostit 
toasturi, urmărite cu atenție și salu
tate de asistență cu vii aplauze.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie și cordia
litate.

Simbătă s-au încheiat la Luanda 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, și tovarășul Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola.

La convorbiri au- participat :
Din partea română : 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, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi-

nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Constantin 
Niță, ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
Marin Enache, șeful Cancelariei C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, consilier 
al secretarului general al P.C.R., 
președintelui Republicii Socialiste 
România, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia", 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

Stârea vreniii s-â îmbunătățit in 
întreaga țară. în marea majoritate 
a zonelor se poate lucra din plin. 
Și trebuie să se lucreze din plin ! 
Este o cerință primordială pentru 
recuperarea întârzierilor la semănat., 
acumulate, practic, in toate jude
țele. Priviți harta ! Sintem la ju
mătatea lunii aprilie și din cele a- 
proape 4.8 milioane hectare cu cul
turi de primăvară nu au fost se
mănate nici măcar o treime. în 
plus, acum, la jumătatea lunii apri
lie, mai există culturi pentru care 
perioada optimă de semănat a ex
pirat la sfirșitul lunii mantie.

Ceea ce se impune acum, mai 
mult ca oricind, este înaltul spirit 
de răspundere și organizatoric plin 
partea tuturor factorilor implicați, 
in desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară. De la conducerile 
cooperativelbr agricole și întreprin
derilor agricole de stat la birourile 
■executive ale consiliilor unice agro
industriale, pină la organele jude
țene de partid și agricole și minis
terul de resort. Nu este timp de 
explicații, nu este timp de justifi
cări, ci numai timp pentru acțiuni 
imediate, energice, zi și noapte, in 
vederea încheierii grabnice a se
mănatului tuturor culturilor !

Ce măsuri întreprind pentru accelerarea lucră
rilor comitetele județene de partid, direcțiile agri
cole, consiliile unice agroindustriale, în special 
din județele Bacău, Vaslui, Mureș, Teleorman, 
Ilfov, Arad, Dîmbovița, Argeș, Olt, Galați, unde sînt 
mari întîrzieri la semănatul sfeclei de zahăr, florii- 
soarelui și porumbului ?

(Continuare în pag. a Il-a)
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Toastul președintelui Toastul președintelui

Agostinho Neto Nicolae Ceaușescu

de prietenie și cooperare
între Republica Socialistă România

și Republ
Republica Socialistă 

Populară Angola,
România și Republica

comună de a răspunde 
și Înțelegere dintre po-

ANIMATE de dorința 
aspirațiilor de apropiere 
porul român și poporul angolez și de a dezvolta 
in continuare relațiile de strinsă prietenie și 
cooperare dintre ele,

BAZtNDU-SE pe legăturile tradiționale de 
prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
făurite in cursul luptei de eliberare a poporului 
angolez, și hotărite să întărească și mai mult 
aceste legături,

DORNICE să sporească aportul celor două țări 
la cauza progresului, păcii și securității interna
ționale și să contribuie activ la dezvoltarea 
cooperării intre toate națiunile și popoarele 
lumii,

REAFIRMlND dreptul fiecărui popor Ia dez
voltare economică, socială și culturală în con
formitate cu voința și aspirațiile sale și îndato
rirea statelor de a respecta și sprijini întărirea 
independenței naționale a fiecărei țări,

ica Populară Angola
FERM HOTARÎTE să contribuie activ la pro

movarea pe plan internațional a unei politiei noi 
de colaborare între state, întemeiată pe princi
piile egalității depline in drepturi, respectării 
independenței si suveranității naționale, avanta
jului reciproc, neamestecului în treburile inter
ne, nefolosirii forței sau a amenințării cu forța,

CONVINSE de necesitatea intensificării efor
turilor pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale și asigurarea unui progres mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare,

PROFUND ÎNGRIJORATE de accelerarea 
cursei înarmărilor, de creșterea cheltuielilor mi
litare, care creează mari pericole pentru cauza 
păcii și securității generale și împiedică dezvol
tarea popoarelor pe calea progresului economic 
și social,

SUBLINIIND necesitatea solidarității și unită
ții țărilor socialiste, a forțelor progresiste, 
antiimperialiste pentru promovarea unor rapor
turi noi, democratice, de pace și colaborare echi
tabilă intre toate națiunile,

SOLIDARE în lupta împotriva imperialismu-

lui, colonialismului, neocolonialismului, politicii 
de apartheid și discriminării rasiale și REAFIR
MlND sprijinul lor activ pentru mișcările de 
eliberare națională,

AU HOTARÎT să încheie prezentul Tratat de 
prietenie și cooperare și, in acest scop, au con
venit asupra celor ce urmează :

Articolul I
înaltele părți contractante 

hotărirea lor de a dezvolta și 
de prietenie, solidaritate militantă și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, dintre poporul român și poporul 
angolez.

proclamă solemn 
aprofunda relațiile

Articolul II
Inaltele păr(i contractante vor extinde coope

rarea economică reciproc avantajoasă și schim
bul de experiență in domeniile economic, comer-
(Continuare in pag. a Il-a)

Pentru Republica Socialistă

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

România, Pentru Republica Populară Angola,

ANTONIO AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola
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încheierea convorbirilor oficiale intre președintele 

Nicolae Ceaușescu și președintele Agostinho Neto
(Urmare din pag. I)
Popescu, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, Ana 
Mureșan, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, Constantin 
Boștină, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Ludovic 
Păun, adjunct al ministrului sănă
tății, alte persoane oficiale care în
soțesc pe șeful statului român in 
vizita sa în Angola.

Din partea angoleză : Lucio Lara* 
membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, Jose 
Eduardo dos Santos, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, secretar al Comite
tului Central pentru Departamentul 
de dezvoltare economică și planifi
care, ministrul planului. Alexandre 
Rodrigues (Kito), membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. secretar de stat pentru proble
mele ordinii publice. Alfonso Van- 
dunem (Mbinda), membru al Comi
tetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, secretar al Comitetului 
Central pentru Departamentul rela
țiilor externe, Manuel Pedro Paka- 
vira, membru al Comitetului Central 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, se
cretar al Comitetului Central pentru 
Departamentul agriculturii, creșterii 
vitelor și pescuitului, ministrul agri

La Muzeul național de antropologie

Valoroase mărturii ale unei străvechi

Simbătă la prinz, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Muzeul național 
de antropologie al Republicii Popu
lare Angola. înalții oaspeți au fost 
însoțiți de tovarășa Maria Eugenia 
Neto, de Lucio Lara, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, Venacio de Moura, vice
ministru al relațiilor externe, Rodette 
Gil, membră a Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, secretară 
pentru problemele politice a Comite

La Muzeul militar central din Luanda Semnarea

culturii, Maria Mambo Cafe, membru 
al Comitetului Central al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, directoarea Se
cretariatului Comitetului Central, 
Paulo Texeira Jorge, membru su
pleant al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, secre
tar al Comitetului Central pentru 
Departamentul de cooperare, minis
trul relațiilor externe, Roberto de 
Almeida, membru supleant al Comi
tetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, ministrul comerțului ex
terior, Bornito de Sousa, prim-se- 
cretar național al J.M.P.L.A. — ti
neretul partidului, Venancio de 
Moura, viceministru al relațiilor ex
terne. Pedro Vandunem (Loy), mi
nistrul coordonării provinciale, Al
berto do Carmo Bento Ribeiro, mi
nistrul industriei și energiei, < Jose 
Augusto de Morais, ministrul petro
lului, Antonio Ferreira Neto, adjunct 
al ministrului sănătății, Humberto 
Machado, adjunct al ministrului 3- 
griculturii, pentru resurse forestiere, 
Adolfo Nsikalangu, .secretar de stat 
al cooperării, Olga Chaves, membră 
a Comitetului Național al Organiza
ției Femeilor Angoleze, Jose Maria, 
secretar al președintelui pentru pro
bleme militare, Celeste Natalia, 
secretar al președintelui pentru rela
ții externe.

In cadrul celei de a doua runde a 
convorbirilor româno-angoleze au fost 
abordate unele probleme ale vieții 
internaționale actuale, s-a făcut un 
larg schimb de păreri în legătură cu 
căile și mijloacele de soluționare a

civilizații
tului Executiv al Organizației Femei
lor Angoleze.

La sosirea la muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită stimă de Henrique Abranches, 
directorul național al muzeelor și 
monumentelor, care a dat apoi ex
plicații amănunțite inalților oaspeți în 
legătură cu semnificațiile multiple 
ale numeroaselor exponate ce pot fi 
văzute în sălile muzeului.

Muzeul național de antropologie 
este o prestigioasă instituție cultura

problemelor majore care preocupă 
omenirea contemporană.

Cu acest prilej a fost subliniată 
necesitatea întăririi unității tuturor 
forțelor progresiste, democratice, anti- 
imperialiste, a tuturor popoarelor In 
lupta pentru o politică nouă, de 
deplină egalitate și respect al inde
pendenței și suveranității tuturor na
țiunilor, pentru triumful cauzei păcii 
și colaborării în Europa, în Africa, in 
întreaga lume. A fost subliniată ne
cesitatea trecerii la măsuri concrete 
de dezarmare și dezangajare militară, 
pentru crearea unui climat de secu
ritate și destindere în întreaga lume, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Tn cursul convorbirilor a fost subli
niată importanța întăririi solidarității 
cu popoarele din Namibia și Rhode
sia, care luptă pentru cucerirea inde
pendenței depline, cu lupta populației 
majoritare din Africa de Sud împo
triva politicii rasiste și de apartheid. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Agos
tinho Neto au exprimat deplinul 
sprijin al popoarelor român, și ango
lez pentru lupta dreaptă a popoarelor 
africane care se ridică pentru cu
cerirea independenței și libertății, 
subliniind că aceasta reprezintă o 
contribuție la lupta generală de eli
berare a popoarelor. împotriva politi
cii imperialiste de dominație și asu
prire.

Pornind de la realitatea că în dife
rite zone ale lumii există focare de 
încordare și tensiune, au apărut noi 

lă, inaugurată Ia 13 noiembrie 1976, 
care și-a propus două obiective prin
cipale : înfățișarea îndelungatei isto
rii a locuitorilor acestor meleaguri, 
viața lor socială, munca și activita
tea creatorilor de bunuri materiale 
și spirituale, aspecte ale organizării 
lor politico-economice ; pe de altă 
parte, lupta lor comună pentru 
afirmarea ființei naționale, pentru 
dezvoltare socială. In cele 24 de săli 
ale sale, peste 2 000 de exponate pre
zintă întreaga evoluție a acestor pă- 
minturi, incepînd cu vremurile preis

conflicte, cele două părți au subli
niat necesitatea stringentă a soluțio
nării litigiilor dintre state exclusiv 
pe calea tratativelor pașnice dintre 
țările interesate, excluzîndu-se cu 
desăvîrșire recurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța.

A fost subliniată, totodată, nece
sitatea întăririi solidarității dintre 
țările în curs de dezvoltare în 
lupta pentru edificarea unor raporturi 
noi, bazate pe deplina egalitate 
și echitate, care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, și 
în primul rînd al celor rămase in 
urmă, să favorizeze accesul larg ăl 
tuturor popoarelor la cuceririle știin
ței și tehnicii moderne, ale civiliza
ției contemporane. In acest sens, 
cele două părți au convenit să dez
volte conlucrarea dintre ele atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena in
ternațională, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și progresu
lui în întreaga lume.

Convorbirile au relevat că în prin
cipalele probleme ale vieții interna
ționale, România și Angola au pozi
ții identice sau foarte apropiate, ceea 
ce reprezintă o premisă puternică a 
întăririi continue a conlucrării 
româno-angoleze pentru soluționarea 
constructivă a problemelor lumii 
contemporane.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere și caldă 
prietenie tovărășească, caracteristică 
relațiilor dintre cele două țări și 
partide.

torice. Sînt reflectate preocupările 
tradiționale ale locuitorilor angolezi, 
atît cele din sfera vieții economice 
— păstorit, agricultură, pescuit, vî- 
nătoare, prelucrarea fierului, cera
mică, țesături, cit și din sfera vieții 
sociale și spirituale — folclor, arti
zanat, obiceiuri și tradiții, medicină 
străveche, instrumente muzicale și 
rituale.

Cu acest prilej, inalților oaspeți le 
este prezentată cea mai importantă 
și semnificativă piesă a muzeului — 
statueta gînditorului — ce constituie 
o temă permanentă a culturii 
Tchokwe din vechiul imperiu Lunda. 
Solilor poporului român le-au fost 
arătate în continuare alte secții ale 
instituției de cultură vizitate. Muzeul 
mai cuprinde săli reflectînd arta 
africană, in general — mai ales cea 
din partea de vest și de centru a 
continentului, o bibliotecă și un cen
tru de documentare puse la dispo
ziția marelui public pentru instruirea 
sa și pentru satisfacerea nevoilor 
sale de cunoștințe și pregătire.

Urmărind cu viu interes multitu
dinea obiectelor prezentate — grăi
toare pentru arta și munca, Imagina
ția și inteligența poporului angolez 
de-a lungul secolelor — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au felicitat cu căldură 
gazdele pentru efortul lor de a strin- 
ge și sistematiza aceste mărturii de 
valoare "ale istoriei angoleze. Oaspe
ții români și-au manifestat deosebita 
admirație pentru străvechea cultură 
ce s-a dezvoltat pe aceste locuri, pen
tru inventivitatea, și spiritul practic 
al artizanilor acestei regiuni a Afri
cii, pentru frumusețea creațiilor lor 
materiale și spirituale, care le-au 
asigurat dăinuirea trainică în timp.

Mulțumind pentru vizita pe care 
înalții soli ai poporului român au 
făcut-o Muzeului național de antro
pologie. Henrique Abranches, direc
torul național al muzeelor și monu
mentelor, și-a exprimat deosebita sa
tisfacție de a fi putut prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu aspecte ale 
istoriei, tradițiilor și obiceiurilor 
acestor locuri.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat valoarea deose
bită a exponatelor, capacitatea aces
tora de a reda jo imagine veridică a 
civilizației și culturii, vieții de zi cu 
zi a poporului angolez din cele mai 
vechi timpuri și pină astăzi.

In încheiere, înalții oaspeți au 
semnat în Cartea de onoare a mu
zeului : „Ne-a făcut multă plăcere să 
vizităm Muzeul național de antropo
logie, care cuprinde bogate și va
loroase mărturii ale existentei .omu
lui pe aceste străvechi meleaguri ale 
Africii, ale civilizației, culturii și 
tradițiilor poporului angolez, care 
pășește astăzi, liber și demn, pe dru
mul nou al libertății și independen
ței sale".

TRATAT 

de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România 

și Republica Populară Angola

Manifestările de înaltă stimă și considerație 
față de președintele României 

- larg reflectate în presa angoleză

(Urmare din pag. I)
cial, științific, tehnic, cultural, al pregătirii de cadre, 
precum și în alte domenii de interes comun.

Articolul III
înaltele părți contractante vor promova dezvoltarea 

cooperării dintre organizațiile politice și de masă, pre
cum și între instituțiile culturale și științifice din cele 
două țări, a legăturilor directe dintre ele, cu scopul 
unei mai bune cunoașteri a vieții, muncii și realizări
lor popoarelor lor.

Articolul IV
înaltele părți contractante declară solemn că vor 

dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie și coope
rare reciprocă, precum și relațiile lor cu alte țări, ba- 
zindu-se pe principiile deplinei egalități in drepturi, 
respectării suveranității și independenței naționale, a 
inviolabilității frontierelor și a integrității teritorialie a 
fiecărui stat, neamestecului în treburile interne, nefo- 
losirii forței sau amenințării cu forța, rezolvării dife
rendelor dintre state pe calea negocierilor.

Ele reafirmă dreptul inalienabil a! fiecărui popor 
de a decide el însuși asupra destinelor sale, de a alege 
și dezvolta in mod liber sistemul său politic, econo
mic și social, potrivit voinței și intereselor sale pro
prii, precum și dreptul fiecărui stat de a se apăra 
prin toate mijloacele împotriva oricărui atentat la 
adresa suveranității și independenței sale naționale.

Articolul V
înaltele părți contractante vor acționa pentru întă

rirea și dezvoltarea relațiilor între toate țările socia
liste, țările nealiniate, țările în curs de dezvoltare, 
celelalte state, in scopul promovării destinderii, păcii, 
cooperării, înțelegerii și dreptății în Europa, Africa și 
in intreaga lume.

Articolul VI
înaltele părți contractante vor continua să sprijine 

lupta justă a popoarelor pentru libertate, independență 
națională și progres social și vor colabora cu toate 
statele iubitoare de pace și dreptate, cu forțele revolu
ționare și progresiste pentru realizarea acestor 
obiective.

Articolul VII
înaltele părți contractante vor continua să lupte cu 

consecvență Împotriva imperialismului, pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, neocolonialismuiui, 
rasismului și apartheidului și vor acorda întregul lor 
sprijin eforturilor îndreptate spre aplicarea integrală 
a Declarației Națiunilor Unite cu privire la acordarea 
Independenței popoarelor aflate sub dominație colo
nială, exprimindu-și solidaritatea cu lupta acestora 
pentru libertate, independență, suveranitate și pro

ns greș social.

Cea de-a doua zi a vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în Republica Populară Angola continuă să fie 
amplu reflectată de mijloacele de informare in masă din această țară.

Astfel, POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE au prezentat in 
emisiunile lor de vineri seara știri 
și imagini comentate despre vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
provincia Lunda-Norte, unde popu
lația i-a rezervat o primire cu to
tul deosebită.

La rindul său, „JORNAL DE AN
GOLA" continuă să acorde spații 
ample acestui memorabil eveni
ment în cronica relațiilor româno- 
angoleze. Ziarul publică o amplă 
relatare despre prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in provincia Lun
da-Norte, însoțită de fotografii în- 
fățișind momentele cele mai sem
nificative ale celei de-a doua zile 
a vizitei.

Una dintre imagini surprinde mo
mentul în care secretarului general 
îi este înminată cravata de pionier, 
expresie a sentimentelor de stimă, 
de adînc respect și prețuire ale ti
neretului angolez față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militant neabă
tut pentru cauza justă a popoarelor 
africane, personalitate eminentă a 
vieții politice internaționale.

O altă imagine îl înfățișează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la tri
buna marii adunări populare de la 
Dundo, unde conducătorul partidu
lui și statului nostru a rostit o cu- 
vîntare urmărită cu viu interes de 
mii și mii de locuitori ai provinciei 
cu același nume.

„Jornai de Angola" publică am

Articolul VIII
înaltele părți contractante se angajează să acționeze 

cu toată hotărirea și să colaboreze pe plan Inter
național pentru instaurarea unei noi ordini economice 
și politice in lume, mai dreaptă și mai echitabilă, 
care să asigure lichidarea stării de subdezvoltare, 
progresul și bunăstarea tuturor popoarelor. In acest 
scop, ele vor milita pentru întărirea continuă a soli
darității și unității de acțiune a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Articolul IX
înaltele părți contractante vor coopera pe plan in

ternațional la convenirea și realizarea de măsuri efi
ciente pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptui
rea dezarmării generale, și în primul rind a dezar
mării nucleare.

Articolul X
înaltele părți contractante vor acționa pentru creș

terea rolului O.N.U. in rezolvarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale, în apărarea indepen
denței și suveranității popoarelor, in dezvoltarea co
operării, pe bază de egalitate, între toate țările lumii, 
precum și pentru perfecționarea și democratizarea 
organizației, adaptarea ei la realitățile lumii con
temporane.

Articolul XI
In vederea înfăptuirii principiilor și atingerii obiec

tivelor prezentului tratat, înaltele părți contractante 
vor efectua consultări periodice la diferite niveluri, 
inclusiv la cel mai înalt nivel, în scopul impulsionării 
colaborării bilaterale și pentru schimb de păreri pri
vind conlucrarea dintre cele două state pe arena in
ternațională. pentru triumful cauzei păcii, libertății șl 
independenței popoarelor.

Articolul XII
înaltele părți contractante declară că obligațiile pre

văzute în prezentul tratat nu contravin obligațiilor 
care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate 
la care sint parte, precum și din normele dreptului 
internațional.

Articolul XIII
Prezentul tratat se încheie pe o perioadă de 20 de 

ani, fiind in mod automat prelungit pe perioade de 
cinci ani, în cazul în care nici una dintre părți nu-și 
declară in scris dorința de denunțare, cu un an 
înainte de expirarea termenului corespunzător.

Tratatul va fi supus ratificării șl va intra in vigoare 
la data schimbului instrumentelor de ratificare, care 
va avea loc la București.

întocmit la Luanda, la 14 aprilie 1979, in două 
exemplare originale, fiecare in limba română și în 
limba portugheză, ambele texte avind aceeași valabili
tate. »,

ple extrase din cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, subliniind 
pasajele care se referă la raportu
rile româno-angoleze, la perspecti
vele lor de dezvoltare, dînd astfel 
glas sentimentelor de profundă sa
tisfacție cu care sînt urmărite in 
Angola rezultatele fructuoase ale 
acestui nou dialog dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Agostinho 
Neto.

Cea de-a treia imagine îl repre
zintă pe președintele Nicolae 
Ceausescu, însoțit de președintele 
Agostinho Neto, în timpul vizitei la 
mina de diamante din Lukapa.

Reportajul vizitei reflectă entu
ziasmul cu care înalții oaspeți ro
mâni au fost intimpinați pe aero
portul Kamakenzo. Mii de locuitori 
din Dundo — se subliniază în 
această relatare — au primit cu 
sentimente de deosebită considerație 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

O frescă sugestivă a luptei 
de eliberare a poporului angolez

Simbătă la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită la 
Muzeul militar central al forțelor ar
mate din Luanda.

Este o instituție care evocă pagini 
din glorioasa luptă pentru libertate 
și pentru independență dusă de-a 
lungul a numeroase secole de popu
lația acestor meleaguri. Fortăreața 
care găzduiește exponatele, redînd 
semnificativ existența unor impor
tante organizări social-politice și, în 
același timp, uriașele eforturi depu
se de oamenii de pe aceste meleaguri 
pentru a ajunge la zilele indepen
denței reale, ale afirmării de sine 
stătătoare de acum, a fost construită 
pentru prima dată din lemn, în anul 
1575. Actuala structură cu ziduri din 
piatră, puternic consolidate, datează 
din secolul al XVII-lea.

Distinșii oaspeți din România so
cialistă au fost intimpinați la sosire 
de căpitanul Pale, care a ținut să 
exprime mulțumiri pentru interesul 
acordat de președintele . Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu cunoașterii acestor măr
turii care înscriu în istoria poporu
lui angolez eroism, abnegație, devo
tament in lupta pentru existență 
demnă și suverană, intr-un conti
nent care astăzi trăiește era pro
gresului și a transformărilor înnoi
toare.

Intr-o succesiune cronologică ce 
reconstituie de fapt istoria Angolei, 

din timpurile civilizației preistorice 
pină astăzi, sint prezentate numeroa
se mărturii demonstrind idealul 
fierbinte al africanilor de a trăi in 
pace și libertate. Arme ale rezisten
ței împotriva ocupației conchista
dorilor portughezi, ale războiului 
de eliberare națională neîntrerupt pen
tru înlăturarea apăsării colonialiste, 
documente și imagini înregistrate în 
timpul celor două războaie pentru 
libertatea Angolei compun în sălile 
muzeului o adevărată frescă, încu- 
nunînd momentul proclamării inde
pendenței care deschide orizonturile 
vieții noi pentru poporul angolez. 
Gazdele au vorbit cu emoție despre 
marii eroi ai luptei pentru existența 
de sine stătătoare a Angolei : 
Erwekiwi, martir al luptelor din 
1904, Ya Nienda, căzut la datorie 
exact în urmă cu 11 ani. Lupta lor 
reprezintă o pildă de devotament și 
nețărmurită dăruire, de atașament 
revoluționar la eauza lichidării prac
ticilor colonialiste, imperialiste și 
neocolonialiste, pentru o viață demnă.

Ocupă un loc aparte in muzeu sec
țiunea care înfățișează participarea 
tovarășului Agostinho Neto la orga
nizarea și desfășurarea marilor bătălii 
pentru înlăturarea dominației colo
niale. Sint conservate cu deosebită 
grijă exponate evocînd anii studen
ției sale și ai exercitării profesiunii 
de medic, apoi prezența in mijlocul 
combatanților, care nu precupețeau 
nimic în lupta pentru libertatea 
patriei lor.

încununează firesc evocarea eveni
mentelor istoriei contemporane a 
Angolei exponatele cu privire la 
Conferința de încetare a focului din 
anul 1974, marcind practic încheierea 
prezenței trupelor portugheze în 
Angola, și fotografiile care redau 
prima defilare a forțelor naționale 
de eliberare.

Apreciind în mod deosebit pre
ocuparea gazdelor pentru conser
varea și evocarea paginilor glorioase 
din istoria luptei de eliberare na
țională, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai calde felicitări 
organizatorilor Muzeului militar cen
tral din Luanda și le-a urat noi 
succese, lor și celor care lucrează in 
alte muzee ale Angolei, pentru a 
putea să înfățișeze cit mai bine dez
voltarea tradițiilor unui popor 
glorios, pentru a transmite și insufla 
generațiilor viitoare sentimentele de 
dragoste și libertate pentru patria 
lor.

Președintele Republicii Socialiste 
România a semnat in Cartea de 
onoare a muzeului, în care au fost 
înscrise cuvintele :

„Am vizitat cu mult interes Muzeul 
central al forțelor armate din Luanda, 
care ne-a oferit o grăitoare imagine a 
luptei pline de eroism a poporului an
golez pentru scuturarea jugului domi
nației coloniale, a hotărîrii sale de 
a-și apăra libertatea și independența 
cucerite cu prețul unor mari sacri
ficii".

unor documente
Simbătă seara a avut loc ceremo

nia semnării unor importante docu
mente româno-angoleze.

Tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Lucio Lara, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
au semnat Acordul de colaborare în
tre Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii.

Ministrul afacerilor externe al 
României, tovarășul Ștefan Andrei, și 
tovarășul Antonio Jacinto, secretar 
de stat pentru învățămînt și cultu
ră, membru al guvernului angolez, 
au semnat Acordul de colaborare 
dintre cele două țări în domeniul 
învățămintului, științei și culturii.

Ministrul afacerilor externe al 
României și Manuel Pedro Pakavira, 
ministrul agriculturii, au semnat 
Protocolul privind cooperarea in do
meniul agriculturii.

De asemenea, au fost semnate Pro
tocolul primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ango
leze de cooperare economică, indus
trială și tehnică și Regulamentul de 
organizare și funcționare a acestui 
organism, de către Constantin Niță, 
ministru secretar de stat in Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, mem
bru al guvernului, și Adolfo Nsika
langu, secretar de stat pentru coope
rare, membru al guvernului.

Tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, a avut în aceste zile între
vederi de lucru cu Jose Eduardo dos 
Santos, membru al Biroului Politic al 
C.C. ai M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
secretar al Comitetului Central pen
tru Departamentul de dezvoltare 
economică și planificare, ministrul 
planului, Manuel Pedro Pakavira, 
membru al C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, secretar al Comitetului 
Central pentru Departamentul agri
culturii, creșterii vitelor și pescuitu
lui, ministrul agriculturii, Adolfo Nsi- 
kalangu, secretar de stat pentru 
cooperare, membru al guvernului.

In acest cadru au fost abordate 
probleme privind colaborarea eco
nomică româno-angoleză, promovarea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 'Republicii Socialiste România

Cu ocazia vizitei de stat a Excelenței Voastre in Re
publica Gaboneză, în numele poporului meu, al partidu
lui, guvernului popular revoluționar și în numele meu 
personal, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit feli
citări și urări călduroase de bun venit pe pămîntul african.

Excelentele relații de cooperare fructuoasă și ascendentă 
dintre țările noastre se vor întări tot mai mult, pe baza

principiilor universal acceptate, în interesul celor două 
popoare. Sintem convinși că contactele directe între con
ducătorii țărilor în curs de dezvoltare vor contribui în mod 
eficient la dezvoltarea social-economică și culturală a po
poarelor noastre. In acest spirit, doresc să transmit mult 
succes Excelenței Voastre și delegației care vă însoțește.

Cu cea mai inaltă considerație,

MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Unic Național 
al Muncitorilor din Guineea Ecuatorială.

Intilniri de lucru
sa în domenii de interes reciproc, în 
spiritul convorbirilor purtate la 
Luanda între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho Neto.

*
De asemenea, tovarășul Virgi] Ca

zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit cu Lucio Lara, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, cu 
acest prilej fiind examinate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor de 
conlucrare dintre Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, în interesul amplificării și adîn- 
cirii raporturilor generale, al colaboră
rii prietenești dintre popoarele ro
mân și angolez, dintre România și 
Angola.

TELEGRAMĂ

Tovarășa Ana Mureșan, membru 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., pre
ședinta Consiliului Național al Femei
lor, a purtat discuții cu membrii 
Secretariatului generai al Uniunii Na
ționale a Sindicatelor Angoleze, în 
frunte cu Osvaldo Bronco, secretar 
general adjunct. Totodată, s-a întîlnit 
cu membre ale secretariatului orga
nizației femeilor angoleze.

★
Discuții de lucru au avut loc, de 

asemenea, între Constantin Boștină, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, și Bornito de 
Sousa, prim-secretar național al 
J.M.P.L.A. — tineretul partidului, și 
Renato Tito, primul secretar al Or
ganizației Pionierilor din Angola.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
RECEPȚIE ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Toastul președintelui
Agostinho Neto

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Tovarăși membri ai Comitetului 

Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

Tovarăși membri ai Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
membri ai delegației române,

Excelențe, membri ai corpului 
diplomatic, ,

Tovarăși membri ai Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii,

Tovarăși membri ai Guvernului 
Republicii Populare Angola,

Tovarăși.
Pentru poporul angolez este o mare 

onoare și bucurie să avem aici, îm
preună cu noi, pe stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și pe soția sa, 
Elena Ceaușescu, așa cum avem 
bucuria să fie printre noi și membrii 
delegației oficiale din România, care 
au venit pe pămîntul angolez să ex
prime încă o dată prietenia și solida
ritatea lor față de poporul nostru.

Această prietenie și solidaritate nu 
au început pur și simplu de acum, 
ci ele datează cu mult înainte de 
independența acestei tinere țări, care 
este acum Republica Populară Angola.

Trebuie să amintim unele fapte. 
Am primit un ajutor logistic impor
tant în lupta noastră, diferiți condu
cători ai M.P.L.A. s-au aflat în Româ
nia cu diferite scopuri pentru a putea 
rezolva unele probleme materiale 
importante și, de asemenea, pentru 
pregătirea de cadre. La un anumit 
moment, în România se afla cea mai 
mare parte a studenților noștri din 
străinătate. Desigur, noi, poporul 
angolez, ne felicităm pentru aceasta 
și trebuie să mulțumim personal, și 
în aceste momente, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Această legătură se menține și 
astăzi, iar actuala vizită este o dovadă 
a prieteniei și solidarității pe care 
România a arătat-o in mod constant 
față de Angola.

în aceste momente, aș dori șă arăt 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și de
legației sale că preocupările noastre 
se îndreaptă spre situația existentă 
în Africa australă. Noi, angolezii, 
sîntem preocupați cum vor fi rezol
vate problemele din Namibia, Zim
babwe și din Africa de Sud, pentru 
că de ele depinde și soarta celorlalte 
popoare din această zonă. Țările li
mitrofe, în special cele vecine cu 
Africa de Sud, au fost supuse unor 
agresiuni repetate din partea forțelor 
rasiste, fasciste. Noi înșine am su
ferit această agresiune. Incursiunile 
îndreptate împotriva Angolei au loc 
aproape zilnic, dar nil aceasta este 
cea mai mare preocupare pe care o 
au partidul, poporul și guvernul din 
Republica Populară Angola, pentru 
că știm că atît timp cit vOm fi an
gajați în lupta pentru eliberare vom 
putea răspunde oricărui atac.

Ce ne-a preocupat în cea mai mare 
măsură? Rezolvarea problemei inde
pendenței popoarelor care doresc a- 
ceasta. Ne preocupă contactele care 
se stabilesc la nivel internațional 
pentru menținerea statu-quo-ului in 
Namibia și Zimbabwe. Sint forțe 
care acționează în fapt pentru ca 
Namibia și Zimbabwe să nu mai de
vină independente. Realizarea inde
pendenței fiecărui popor, a fiecărei 
țări constituie principala noastră 
preocupare. în situația noastră, avem 
nevoie de liniște, avem nevoie de 
pace în deplinătatea și în întregimea 
teritoriului nostru.

Au fost puse, în acest scop, bazele 
politice ale țării, pentru ca națiunea 
noastră să poată contribui în mod 
favorabil la construcția iubitei noas
tre Angole. întimpinăm, totuși, greu
tăți în această activitate, datorită 
evenimentelor care au loc în alte 
țări. Noi credem că o serie de ele
mente — la care ne-am referit și in 
cadrul discuțiilor privind situația in
ternațională — pot fi utile pentru 
rezolvarea problemelor.

Peste citva timp va avea loc Con
ferința la nivel înalt a țărilor nea
liniate, care poț contribui intr-un 
mod pozitiv la realizarea păcii în 
lume. Știm, de asemenea, că întot
deauna vor exista dificultăți, dar 
știm că de fiecare dată țările nea
liniate vor putea să le învingă. Noi 
credem că va fi bine, că va fi util 
ca atît la nivel regional, cit și la ni
vel continental, să stabilim legături 
puternice, care să permită dezvolta
rea economică a diferitelor zone ale 
continentului nostru. Cooperarea eco
nomică este pentru noi, africanii, 
fundamentală. Avem în vedere că

Pretutindeni, primire entuziastă, prietenească

deși independența politică a fost cu
cerită de către marea majoritate a 
țărilor africane, independența lor 
economică nu a fost, totuși, in între
gime dobîndită, datorită regimului 
colonial, care obligă țările să tră
iască doar pe baza exportului de 
materii prime.

Noi credem că exportul nu rezolvă 
problema nici unei țări. Noi în 
Africa trebuie să rezolvăm aceasta 
prin prelucrarea materiilor prime și 
prin industrializarea zonelor noastre 
din Africa. Pentru aceasta trebuie 
să facem ca țările noastre să poată 
coopera pentru a fi complementare 
în diferite domenii ale relațiilor eco
nomice cu celelalte țări din afara 
continentului nostru. Industrializarea 
Africii va trebui să fie orientată pe 
baza acestor coordonate, între care 
fundamentală este tocmai prelucra
rea materiilor prime, care va fi în 
folosul fiecărei țări din Africa, con
stituind baza dezvoltării lor econo
mice, sociale și politice.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Ideile Independenței naționale, 

ideile libertății,i ale menținerii cu 
orice preț a integrității teritoriale și 
suveranității naționale, stabilirea 
unor relații juste între diferite țări 
reprezintă, de asemenea, și ideile pe 
baza cărora se orientează activitatea 
Partidului Comunist Român. Noi cre
dem că în cadrul relațiilor noastre 
bilaterale un aspect particular îl re
prezintă cooperarea materială și 
avem toate condițiile pentru întări
rea legăturilor reciproce de prietenie 
și solidaritate.

Este posibil ca în unele aspecte 
particulare să nu existe o concor
danță deplină. Aceasta nu în
seamnă însă că în ceea ce privește 
baza relațiilor noastre am avea 
divergențe. Situația a făcut să 
avem o colaborare destul de restrînsă 
cu România, dar sper că odată cu 
prezența tovarășului Ceaușescu în 
țara mea conlucrarea noastră se va 
dezvolta din ce în ce mai mult, în 
primul rînd prin amplificarea întîl- 
nirilor dintre organizațiile partidu
lui, organismele guvernamentale, 
între organizațiile de masă. Ne 
vom înțelege astfel mai bine Ideile 
în mod reciproc.

In lume există multe probleme pe 
care nu le pot comenta acum, dato
rită lipsei de informații suficiente. 
Noi am dori să vedem aplicat în 
practică sistemul de dezarmare al ce
lor care se gîndesc la război. Ne 
gindim la stabilirea unei noi ordini 
economice pentru întreaga lume. Ne 
preocupă care vor fi legăturile în 
acest cadru între țările dezvoltate 
economic și țările în curs de dezvol
tare. Ne gindim la problema funda
mentală a legăturilor dintre țările 
care sînt independente și cele care 
mai sînt încă dependente. Noi, în 
Angola, sprijinim pe toți cei care 
luptă pentru independența lor. Sînt 
țări, în Nordul Africii, în Orientul 
Mijlociu, care au luptat pentru a do- 
bîndi independența popoarelor res
pective. Nu pot să nu subliniez in 
această ordine de idei pe frații noș
tri din Palestina, care au nevoie de 
un teritoriu liber, condus de ei în
șiși. Nu pot să nu amintesc că di
ferite alte popoare de pe continentul 
african au nevoie de sprijinul nos
tru, al tuturor, pentru a-și cuceri in
dependența. Acestea sînt aspectele 
pe care le-am abordat în timpul con
vorbirilor noastre.

încă o dată doresc să felicit pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
treaga delegație română, pentru că 
a binevoit să vină în Angola să vadă 
realitățile din țara noastră. Vă rog 
să ne credeți că dacă condițiile care 
le-ați găsit aici nu se ridică la ni
velul unei primiri demne de nivelul 
oaspeților noștri, noi ne simțim însă 
extrem de bucuroși și mulțumiți 
pentru prezența dumneavoastră aici. 
(Vii aplauze). «

Doresc să arăt că poporul angolez 
va continua să lupte pentru socia
lism, pentru stabilitatea puterii 
populare, pentru ca noi să fim in
tr-adevăr independenți, să putem 
construi în fapt o țară liberă și pro
gresistă.

Vă mulțumesc foarte mult, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Vă mulțumesc foarte mult, tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Lupta continuă: victoria este si
gură! (Aplauze).

Rog să ridicăm împreună paharul 
pentru prezența oaspeților români 
aici, în special pentru prezența to
varășei Elena Ceaușescu și a tova
rășului președinte Nicolae Ceaușescu! 
Să ridicăm paharul pentru toți 1 
(Aplauze puternice^ îndelungate).

Tovarășe președinte al Republicii 
Populare Angola,

Stimată tovarășă Maria Eugenia 
Neto,

Dragi tovarăși membri ai Comite
tului Central și ai Guvernului ango
lez,

Dragi tovarăși și prieteni.
Domnilor,
Pentru mine și tovarășa mea, pen

tru toți membrii delegației este o 
deosebită plăcere de a ne afla — ca 
oaspeți ai dumneavoastră — pe pă
mîntul Angolei libere. Doresc să fo
losesc acest prilej pentru a vă adre
sa dumneavoastră și poporului ango
lez prieten cele mai călduroase salu
tări din partea noastră, a comuniști
lor și a întregului popor român. De 
asemenea, doresc să exprim cele 
mai vii mulțumiri pentru primirea 
ospitalieră și manifestările priete
nești cu care am fost întimpinați de 
dumneavoastră, de populația capita
lei — Luanda — și de cetățenii ce
lorlalte localități pe care le-am vi
zitat.

Intr-adevăr, în cursul luptei de e- 
liberare națională a Angolei, intre 
luptătorii M.P.L.A. și comuniștii ro
mâni s-au dezvoltat relații de strîn- 
să solidaritate și colaborare. Aceste 
relații au cuprins inclusiv întîlnirile 
directe cu tovarășul Neto, discuțiile 
asupra unor probleme cu privire la 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru eliberare na
țională. întotdeauna, poporul român 
a sprijinit activ mișcarea de elibera
re națională a poporului angolez — 
ca și alte mișcări de eliberare din 
Africa și de pe alte continente. Am 
avut permanent convingerea fermă 
că lupta poporului angolez, a mișcă
rii de eliberare a Angolei va ieși 
victorioasă. Această încredere a por
nit întotdeauna de la faptul că, a- 
tunci cînd un popor este hotărît să-și 
cucerească independența, nu există 
forță care să poată să-1 împiedice ! 
(Aplauze puternice).

Deși au trecut cîțiva ani de la 
eliberarea Angolei și, între timp, 
s-au dezvoltat relațiile în noile 
condiții — România fiind printre 
primele țări care au recunoscut An
gola liberă — sîntem însă pentru 
prima oară pe pămîntiil Angolei li
bere. Am avut și avem satisfacția 
să constatăm entuziasmul cu care 
poporul angolez, sub conducereă 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, acțio
nează pentru făurirea unei Angole 
noi, pe calea socialismului, liberă 
și independentă. (Aplauze puternice).

Trebuie să vă spun că avem 
impresii deosebit de plăcute și do
resc să adresez poporului angolez 
și partidului său de avangardă cele 
mai calde felicitări și urări 'de noi 
succese în întreaga activitate. Am 
venit animați de dorința de a găsi 
împreună căile dezvoltării colabo
rării și cooperării în producție, pe 
baza egalității depline și a avantaju
lui reciproc.

România — care sărbătorește în 
acest an împlinirea a 35 de ani de 
la victoria insurecției naționale 
antifasciste și antiimperialiste — 
știe ce probleme se ridică pentru 
un popor care pășește pe calea dez
voltării economico-sociale. De aceea, 
acționăm și dezvoltăm larg cola
borarea cu toate statele socialiste, 
cu toate statele care pășesc pe calea 
dezvoltării socialiste, independente.

Acordăm, desigur, o atenție deo
sebită relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare. Dezvoltăm, în același 
timp, relațiile cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Con
siderăm că, în noile condiții inter
naționale, este necesar să se stabi
lească între toate popoarele relații 
bazate pe principiile deplinei ega
lități în drepturi, ale respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. Pe această bază, 
România întreține astăzi relații cu 
peste 140 de state.

Dorim ca această colaborare din
tre România și Angola să se desfă
șoare în spiritul vechilor relații de 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și M.P.L.A. — Partidul 
Muncii și să contribuie la progresul 
mai rapid atît al Angolei, cit și al 
României, pe calea făuririi unei eco
nomii cît mai puternice, care să asi
gure bunăstarea și fericirea ambelor 
noastre popoare.

înțelegem bine preocuparea Ango
lei de a se soluționa toate proble

mele — din Rhodesia, din Namibia, 
din Africa de Sud — prin lichidarea 
dominației coloniale, prin cucerirea 
independenței naționale de către 
Rhodesia și Namibia și lichidarea 
politicii de apartheid și discrimi
nare rasială din Africa de Sud. 
România acordă un ajutor direct 
mișcărilor de eliberare din aceste 
țâri, sprijină activ, sub toate for
mele, lupta acestor popoare. Avem 
convingerea fermă că orice încer
cări vor face cercurile reacționare, 
colonialiste, lupta poporului din 
Namibia și a poporului din Zim
babwe va triumfa ! (Vii aplauze).

Este, într-adevăr, necesar să fie 
întărită solidaritatea și să se inten
sifice sprijinul pentru această luptă 
dreaptă. In general, ținînd seama 
că pe continentul african mai sînt 
și alte probleme. nesoluționate, noi 
considerăm că trebuie făcut totul 
pentru a se întări unitatea afri
cană, pentru a se soluționa proble
mele dintre statele africane numai 
și numai pe calea tratativelor. Tre
buie înțeles că divizarea țărilor 
africane, ca și a altor țări, nu ser
vește decît acelora care doresc 
să-și mențină dominația, să-și păs
treze privilegiile imperialiste și co
lonialiste.

In Europa, noi sîntem preocupați 
de înfăptuirea securității și cola
borării pe acest continent. Deși de 
altă natură, problemele Europei nu 
sînt deloc mai ușoare. In Europa 
sînt concentrate cele mai puternice 
forțe militare, inclusiv armament 
atomic. De aceea, înfăptuirea secu
rității europene constituie un dezi
derat nu numai pentru Europa, ci 
și pentru întreaga lume.

Și noi sîntem preocupați de so
luționarea și a altor probleme, cum 
sînt — spre exemplu — cele din 
Orientul Mijlociu. Considerăm că 
este necesar să se facă acum totul 
pentru a se ajunge la o soluție glo
bală, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
1967, precum și la soluționarea pro
blemei palestiniene, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian Inde
pendent.

In general, ținînd seama de pro
blemele multiple și de conflictele 
existente in diferite zone ale lumii, 
considerăm că trebuie făcut totul 
pentru a se pune capăt folosirii for
ței, a armelor, pentru soluționarea 
diferitelor probleme dintre state. 
Este necesar să se acționeze pe ca
lea tratativelor pentru soluționarea 
oricăror probleme, oricît de complexe 
ar fi ele.. După părerea noastră, ni
mic nu justifică recurgerea Ia forță, 
la calea militară, pentru soluționarea 
diferitelor probleme dintre state — 
și cu atît mai mult atunci cînd este 
vorba de țări care construiesc socia
lismul, de țări care își propun să 
meargă pe o cale de dezvoltare 
nouă, progresistă. Noi considerăm că 
este necesar ca țările care au scutu
rat dominația străină și au pășit pe 
o cale nouă de dezvoltare să reali
zeze asemenea relații între ele incît 
acestea șă constituie un exemplu de 
colaborare egală și reciproc avanta
joasă.

Considerăm, de asemenea, că tre
buie acționat cu mai multă hotărîre 
în direcția întăririi solidarității țări
lor in curs de dezvoltare. Acordăm 
o mare însemnătate mișcării statelor 
nealiniate și considerăm că trebuie 
întărită solidaritatea dintre aceste 
state, pentru a putea juca un rol mai 
important în lupta pentru destindere 
și pentru pace. Este necesar să con
lucrăm mai strîns în direcția făuririi 
noii ordini economice internaționale. 
Am dori ca România și Angola să 
întărească solidaritatea lor pentru 
a-și aduce, împreună cu alte state, 
contribuția la soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționale.

Aș dori să exprim încă o dată 
bucuria noastră că ne aflăm în An
gola, că am putut avea un larg 
schimb de păreri asupra diferitelor 
probleme bilaterale și internaționale.

Desigur, în lume sînt atît de multe 
probleme încît este foarte greu să 
se ajungă la aceleași puncte de ve
dere asupra tuturor acestora. Dife
rite partide și state acționează în 
condiții istorice, naționale și sociale 
diferite. Este de înțeles că, în sta
bilirea punctelor de vedere asupra 
diferitelor probleme, trebuie să se 
țină neapărat seama de condițiile 
concrete din fiecare țară.

Desigur, trebuie pornit de Ia nece
sitatea asigurării independenței și 
suveranității fiecărei națiuni. Nimic 
nu poate pune în discuție dreptul 
fiecărei națiuni de a trăi liberă și de 
a se dezvolta așa cum dorește ! în 
același timp, este necesară întărirea 
solidarității. Independența națională 
nu este în contradicție cu solidari
tatea : dimpotrivă, nu se poate con
cepe solidaritate fără independență 
națională — așa cum nu se poate 
concepe independența fără o solida
ritate activă, militantă.

In acest spirit considerăm că tre
buie să acționăm — și în ce ne pri
vește facem totul — pentru întărirea 
solidarității și colaborării cu toate 
forțele progresiste, antiimperialiste 
de pretutindeni ! (Vii aplauze).

Vom fi deosebit de bucuroși dacă 
vizita noastră va da un nou impuls 
colaborării multilaterale dintre Româ
nia și Angola. Am dori ca pînă la 
vizita — o sperăm cît mai apropiată 
— a tovarășului Neto și a soției sale 
în România să obținem un progres 
susținut in relațiile noastre.

Cu această cohvingere și dorință 
urez poporului prieten angolez suc
cese tot mai mari pe calea făuririi 
unei societăți noi, a întăririi inde
pendenței și suveranității naționale, 
în lupta pentru progres și bunăstare !

Dorim să se întărească necontenit 
prietenia și solidaritatea dintre par
tidele și popoarele noastre !

Urez noi succese in lupta pentru 
destindere, pentru independență na
țională și pentru pace !

Vă rog să fiți de acord să toastăm 
pentru președintele Angolei, tovară
șul Neto, pentru soția sa !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Distinșilor oaspeți li se dau explicații privind semnificația exponatelor din Muzeul național de antropologie

La Quifangondo

Solii poporului român întimpinați 
cu sentimente de caldă prietenie

Sîmbătă dimineața, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
preșe.dintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită la 
Quifangondo. Situat la 19 kilometri 
de Luanda, Quifangondo a intrat în 
istoria țării-gazdă ca locul unde,' în 
toamna anului 1975, s-a desfășurat 
una din marile bătălii ale luptei de 
eliberare națională și care a repre
zentat prima etapă spre victoria de
finitivă a revoluției angoleze.

Acest eveniment și desfășurarea sa 
au fost pe larg evocate de căpitanul 
Endrique, membru al Statului Ma
jor General al Forțelor Armate An
goleze.

La sosirea și la plecarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena -Ceaușescu în Quifangondo au 
fost prezentate onoruri militare.

*■4.

La Quifangondo, locul unde s-a desfășurat una din marile bătălii ale luptei de eliberare națională

Întîlnirea cit Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

In această vizită, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost însoțit de tovarășul Lucio Lara, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii.

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu se afla tovarășa Maria 
Eugenia Neto.

Șeful statului român a fost înso
țit, de asemenea, de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale române și angoleze.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primită cu entu
ziasm de locuitorii din Quifangondo

și din împrejurimi, care au făcut o 
caldă manifestare de prietenie înal- 
ților oaspeți. „Trăiască Ceaușescu — 
trăiască Neto“ ; „Trăiască Repu
blica Socialistă România — trăias
că Republica Populară Angola" ; 
„Trăiască Partidul Comunist Român 
— trăiască M.P.L.A. — Partidul 
Muncii", „Trăiască popoarele român 
șl angolez" ; „Trăiască prietenia 
româno-angoleză" — sînt urările re
luate și scandate de mulțime. To
varășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre miile de locuitori veniți 
în întimpinare, îi salută cu multă 
cordialitate. Mulțimea aclamă înde
lung, înconjurînd cu căldură, cu dra
goste, pe distinșii soli ai României 
prietene. In această atmosferă entu
ziastă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat rămas bun de la locuitorii 
din Quifangondo, reintorcîndu-se la 
Luanda. ■ ■
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...fârâ a se neglija metode tradiționale, economice
— Ca să vă convingeți și, mai ales, 

să convingeți și pe alții cit e de pă
gubitoare neglijarea unor fabrici mai 
mici producătoare de materiale cla
sice pentru construcții, în favoarea 
unor unități mari consumatoare de 
energie și materiale deficitare, vă 
propun să faceți o vizită la Fabrica 
de cărămizi din Crăciunești, situată 
la numai 9 km de Sighetu Marma
ției. Numai cu cantitatea de cărămizi 
nerealizată acolo in ultimii doi ani 
s-ar fi putut ri
dica peste 300 de 
apartamente. Ce 
importantă are a- 
cest fapt, de e- 
xemplu, 
un oraș 
nostru, 
acest 
construit 
1 000 de aparta
mente, nu este 
deloc greu de în
țeles.

Observația de mai sus aparține to
varășului Gheorghe Roman, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid și primar al municipiului 
Sighetu Marmației, care în cursul 
unei discuții despre mersul lucrări
lor pe șantierele locale și-a exprimat 
părerea că numai lipsa de preocu
pare a forurilor ierarhice împiedică 
această fabrică să producă mai multă 
cărămidă. Evident, am dat curs în
demnului de a vizita fabrica, unde 
amănuntele ni le dă șeful acesteia, 
tovarășul Vasile Csiszar, 
principal.

— De cînd se află in 
fabrica ?

— Din 1972. Pe atunci 
întreprinderii județene de 
locală. Cind a fost proiectată s-a 
avut in vedere existența in acest loc 
a unei mari rezerve de argilă cores
punzătoare, a unor deșeuri lemnoase 
rezultate în procesele de producție 
ale fabricilor de cherestea din apro
piere — praf de lemn de la șlefuit, 
rumeguș și talaj — precum și forța 
de muncă necesară. Rețineți că noi 
uscăm natural cărămizile și le ardem 
cu rumeguș, după un sistem econo
micos.

— La ce capacitate a fost proiec
tată ?

— Deoarece utilajul a fost adus de 
Ia o fabrică veche, ce a funcționat la 
Vadu Izei, la început nu s-au putut 
produce mai mult de 5 milioane că
rămizi pe an. Ar fi urmat ca pe 
parcurs să se modernizeze fluxul teh
nologic. Colectivul nostru însă s-a 
străduit și, fără nici un fel de mo
dernizări, în următorii patru ani de 
la intrarea in producție, fabrica a 
realizat cite 8 milioane cărămizi pe 
an. Aceasta pină in 1977, cind ea a 
trecut Ia întreprinderea de materiale

de construcții Oradea și cînd pro
ducția a scăzut cu 1 milion de că
rămizi, pentru ca in 1978 să scadă cu 
3 milioane. Și in prezent producția 
oscilează în jurul cifrei de 5 mili
oane cărămizi.

— Care este cauza acestui regres 
al activității de aici ?

— Fabrica aceasta, situată departe 
de întreprinderea-mamă, a devenit 
un copil al nimănui, de care centrala 
de resort je greu de presupus câ-și

bricii din... Jimbolia, în timp ce 
noi aducem rumegușul — 3 000 
tone pe an — de la... Satu Mare, 
sporind cu o treime costul acestui 
material datorită transportului și 
folosind nerațional un mare număr 
de vagoane. în stația C.F.R. Sighetu 
Marmației rumegușul trebuie încărcat 
pe mijloace auto, operație care cere 
multă forță de muncă, de care fabri
ca nu dispune.

— Mai sînt și alte necazuri ?

pentru 
ca al 

care în 
an are de 

peste

De ce fabrica din Crăciunești - Maramureș, care poate produce, 
fără consum de energie și combustibil, 10 milioane cărămizi anu
al, funcționează doar cu jumătate din capacitate?
De ce nu se extinde procedeul uscării naturale a cărămizilor, arse 
cu rumeguș 9

mai aduce aminte. De ce spun acest 
lucru ? Pentru că nimeni nu ne as
cultă doleanțele. înainte de acest 
transfer către întreprinderea din 
Oradea, noi primeam rumegușul de 
la fabricile forestiere din jur. Acum, 
U.F.E.T. Sighetu Marmației, de 
exemplu, livrează în trimestrul 
trecut 400 tone de rumeguș fa-

— Din păcate, da. Utilajele cu care 
lucrăm sint extrem de uzate, avînd 
o vechime mare, dar nu și piesele 
de schimb necesare. De altfel, me
canicul Carol Kovacsinszky vă poate 
spune mai bine cum stau lucrurile.

— Tovarășe mecanic, vă ascult.
— Veniți să vedeți așa-zisul atelier 

mecanic, în care avem doar o men-

ghină și o mașină de găurit, deci nici 
cit un atelier-școală.

— în aceste condiții — intervine 
din nou șeful fabricii — noi nu pu
tem atinge productivitatea stabilită de 
întreprinderea de la Oradea, care în 
loc să ne ajute să ridicăm producția 
la cel puțin 10 milioane cărămizi pe 
an, ne cere să nu sporim numărul 
muncitorilor, fiindcă... depășim nu
mărul mediu scriptic planificat. Și 
asta pe seama nazalizării producției!

— Cîți munci
tori aveți în pre
zent ?

— 58, dar avem 
incă 48 de cereri. 
Cu actualul efec
tiv nu se poate 
asigura lucru! în 
două schimburi. 
Ar fi nevoie mă
car de 100 de 
muncitori.

— Cine sînt be
neficiarii produ- 

aici ?
șantierele din

funcțiune
aparținea 
industrie

tehnician

de 22 mi-

cdrdmidâ la temelia indiferentei
Desen de ADRIAN ANDRON1C

în luna aprilie 1979, populația țării noastre a atins cifra 
lioane locuitori. Creșterea populației este determinată, desigur, de nu
meroși factori cu caracter economic și social. Medicina are și nobilul 
țel de a face ca fiecare cămin să se bucure de zîmbetul copiilor. Dar 
unii oameni, tineri sau mai puțin tineri, se lipsesc 
tonică bucurie a vieții. Mai detaliat, am abordat 
ne referim in cadrul unei convorbiri cu conf. 
directorul Spitalului Filantropia din București.

ei înșiși de această 
problemele la care 
dr. Ion LEMNELE,

— Acordarea unei asistențe me
dicale specializate, cu mijloace de 
investigație și tratamente moderne, 
preocupă mult unitățile și cadrele 
medicale din țara noastră. Exempli- 
ficativ, m-aș referi la cîteva cifre 
elocvente. în anii 1977 și 1978 s-au 
înregistrat in clinica noastră 617 sar
cini noi 
gravide), 
nu-și puteau menține sarcina 
la naștere au avut 
litate. Deci, peste 
au trăit bucuria de 
dorit.

— Dumneavoastră 
și tratat multe femei in 
obstretică și ginecologie, 
servații puteți face și ce 
pot fi trase?

— întotdeauna atragem 
dorința oricărei mame de 
copil sănătos este legitimă, dar nu 
și suficientă. în perioada sarcinii ea 
trebuie să 
măsuri cu 
nu fumeze, 
diminuează 
singelui și . 
sume băuturi alcoolice, 
toxice pentru organism, să evite ex
cesul de cafea sau condimentele ex
citante. Medicamentele pot fi luate 
numai cu avizul medicului _ care are 
gravida în 
ce privește sarcina, 
supravegherea și

(femei care nu rămîneau 
iar alte 1 600 femei care 

pînă 
această posibi- 
2 200 de familii 

a-și avea copilul

aii consultat 
clinica de 
Ce ob- 
concluzii

atenția că 
a avea un

respecte riguros cîteva 
caracter profilactic : să 
căci inhalarea fumului 

cantitatea de oxigen adus 
țesuturilor, să nu con- 

care sint

evidență. în 
mai 

urmărirea

ceea 
precis

la naștere, s-auluției ei pînă
făcut progrese uimitoare. De aceea 
și complicațiile sint tot mai 
Dar complicații mai apar

rare.
- in

zintă la timp medicului. în aceste si
tuații, relațiile dintre părinți și copii 
.au un rol foarte important, Alte si
tuații decurg din contactarea unor 
boli (inflamații, infecții) datorită unei 
vieți dezordonate, fără responsabili
tate socială, ignorării anumitor reguli 
de igienă care își pot lăsa amprenta 
pentru toată viața (sterilitate, boli 
grave ereditare etc). în mod deosebit 
aș atrage atenția femeilor tinere care 
au avut posibilitatea procreerii, dar 
evitînd nașterea în primii ani de că-

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Sănătatea copiilor începe
cu responsabilitatea părinților

special în cazul sarcinilor ascunse, 
din diferite motive, supravegherii 
medicale — o patologie care unfeori 
pune în pericol însăși viața mamei. 
Sintem împotriva sarcinii acelor 
tinere de 14—15 ani al căror organism 
nu este pregătit pentru a duce o sar
cină normală pînă la naștere. Unele 
din necunoașterea consecințelor, al
tele din teamă de părinți nu se pre-

sătorie, își expun organismul sterili
tății secundare (dobindită ulterior, 
nu din naștere). Ca o consecință a 
acestor practici a apărut o patologie 
a avortului, care provoacă, printre 
altele, și sterilitatea secundară.

— Cum contribuie Centrul de com
batere a sterilității, contracepție și 
sfat genetic, pe care îl conduceți, la

selor realizate
— în primul rînd

Sighetu Marmației, Vișeul de Sus și 
Borșa ale trustului județean de con
strucții, cooperația, consiliul popular 
județean, precum și populația din 
zonă. De altfel, cereri există și prin 
județele Satu Mare și Bistrița-Nă- 
săud, dar nu le putem satisface. Noi 
nu reușim să facem un stoc nici mă
car de 24 de ore, pentru că mașinile 
sînt la poartă, imediat ce cărămida 
este scoasă din cuptor. închipuiți-vă 
cît de necesare ar fi fost pentru aces
te șantiere cele 4 milioane de cără
mizi, pe care, din motivele arătate, nu 
le-am putut produce în anii 1977 și 
1978. Cu acestea s-ar fi putut construi 
eirca 300 de apartamente. Și dacă nu 
vom fi sprijiniți de centrala de re
sort, nici anul acesta nu vom putea 
produce mai mult de 5 milioane că
rămizi.

Așadar, la Crăciunești (Maramu
reș) există o fabrică de cărămizi 
care poate realiza anual 10 milioane 
cărămizi, fără consum de energie 
și combustibil. Dar, 
produce decît 5 milioane
Cine va scoate din inerție fabrica de 
la Crăciunești ? Poate centrala sau 
poate Ministerul Economiei Forestie
re și Materialelor de Construcții ? 
Oricum, un răspuns și, mai ales, mă
suri hotățite se impun. Și încă o în
trebare : de ce, în decurs de doi ani, 
conducerea întreprinderii de mate
riale de construcții Oradea nu și-a 
găsit răgaz să vină la fabrica din 
Crăciunești spre a se convinge la fața 
locului despre starea de lucruri și a 
răspunde doleanțelor întemeiate ale 
acesteia ?

in prezent nu 
cărămizi.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

Și cazurirezolvarea unor probleme 
mai deosebite ?

— Specialiștii centrului 
de probleme privind asistența 
cală și efectuează cercetări în 
niul patologiei de origină 
pentru a îndruma 
avut sau au copii cu malformații, in
cit viitorii descendenți să fie copii 
sănătoși.

De curind, 
înființat un 
gie infantilă,

se ocupă 
medi- 
dome- 

genetică 
familiile care au

la acest centru s-a 
serviciu de ginecolo- 

de consultare a fe
tițelor in vederea 
rilității primare, 
ventualele modificări 
perioada creșterii și a pubertății in
stalată la vîrste foarte tinere (12—13 
ani). Acest cabinet efectuează inves
tigații în domeniul hormonologiei, ci- 
tologiei și, prin acțiunile pe care le 
inițiază, contribuie la educarea sani
tară, la informarea părinților, învă
țătorilor și profesorilor. Uneori, su
plinim și ceea ce nu fac mulți părinți, 
școli și facultăți, factori de răspun
dere din unele instituții și unități in 
care lucrează tinbri. Căci adesea ne 
aflăm in fața unei situații paradoxa
le : tineri extrem de bine instruiți și 
pregătiți profesional sint foarte slab 
informați tocmai in acest domeniu 
vital pentru ei și viitoarea Mr fami
lie. Mai multe acțiuni la cluburi și 
la casele de cultură pe teme de edu
cație sanitară, dezbateri cu tinerii pe 
grupe de virste la care medicii să 
facă expuneri insoțite de proiecții, 
editarea de broșuri și cărți mai ac
cesibile, realizarea unor filme do
cumentare constituie cîteva căi și 
mijloace de larg interes menite a-i 
ajuta pe tineri să găsească răspunsul 
corect la întrebări firești virstei lor.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

prevenirii ste- 
corectîndu-se e- 

care apar in

împlinirea unui veac de la nașterea 
lui Gala Galaction (născut la 16 a- 
prilie 1879, in Dideștil Teleormanu
lui), unul din marii prozatori ai li
teraturii noastre, se cuvine să ne 
ofere prilejul citorva reflecții privi
toare la insuși durabilitatea creației 
literare. Cu alte cuvinte, care sint 
factorii ce determină rezistența in 
timp a povestirilor, nuvelelor acestui 
scriitor, care sint motivele pentru 
care opera sa continuă să ne intere
seze, să ne emoționeze și să ne in
cinte spiritul? Și avem convingerea 
că răspunsul la aceste întrebări este 
legat în mod organic de preocuparea 
obsedantă în rezolvarea marilor dra
me sufletești parcurse de personajele 
operei care-și depășesc propria con
diție, devenind reprezentative, expo
nențiale.

Tema predilectă a literaturii lui 
Galaction este conflictul dintre ispită, 
devastatoare, nocivă, și voință sau 
rațiune care aduce omul pe calea e- 
chilibrului sufletesc. Lupta între cele 
două tendințe îm
bracă aspecte de 
un dramatism, a- 
desea răscolitor, 
pentru că scriito
rul, adept al rea
lismului integral, 
ne înfățișează per
sonaje veridice, cu 
plin plauzibilă, în care pledoaria eti
că rezultă, în mod logic și natural, 
din însăși structura sufletească și din 
destinul protagoniștilor.

Talentul excepțional, de o puterni
că energie artistică al autorului, va
lorificat printr-o temeinică cunoaș
tere a sufletului uman, călăuzit de o 
nedezmințită încredere în virtuțile 
omului, a impus un univers, o tipo
logie și un stil individualizate, indi
ciu peremptoriu al unei vocații su
perioare. Cîteva, sumare, exemplifi
cări vor fi de natură să-i sugereze 
particularitățile. în „Moara lui Căli
far** scriitorul reia motivul faustic al 
vrăjitorului care și-a vîndut sufletul 
diavolului în schimbul avuțiilor tre
cătoare. Toți cei care au vrut să-i 
repete gestul au putrezit in fundul 
iazului, căci fapta, infracțională, nu 
putea avea decît un sfirșit tragic. 
Atras de mirajul îmbogățirii, tinărul 
flăcău Stoicea, după ce mai întîi are, 
în vis, convingerea că averea dpbîn- 
dită pe calea tranzacției, fără muncă, 
nu poate fi trainică, va deveni pe
depsitorul lui Călifar vrăjitorul, scă- 
pîndu-și semenii de tentația culpa
bilă. Faptul că el însuși se sinucide, 
aruncindu-se în iaz, este menit să 
accentueze, într-un mod poate exce
siv, ideea morală a povestirii. în
fruntarea dintre virtute și infrac
țiunea morală, transferată de astă 
dată pe planul vieții erotice, creează 
un conflict psihologic de un drama
tism profund in „De la noi, la Cla- 
dova“, capodoperă a nuvelisticii noas
tre psihologice. Acest conflict are, 
putem spune, o bipolaritate clasică 
avind drept termeni de incompatibi
litate datoria morală pe de o parte, 
sentimentul pe de alta. Protagoniștii 
sînt încercați, de o dragoste „devo- i 
rantă“, pustiitoare. Și totuși, dove
dind o voință crîncenă, de fier, 1
întemeiată pe conștiința datoriei, i
avind clare în minte consecințele de
zastruoase pe care absența suprave- 

. gherit morale putea să le aibă pen- 
*"tru ambele familii, eroii au reușit 

Să-și Strunească impulsurile telurice.

tv
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DIVERSi iîntre instinct și spiritualitate a în
vins spiritualitatea, probă decisivă a 
superiorității eroului. Și, în acest 
sens, putem considera literatura lui 
Galaction drept o strălucită ilustrare 
a direcției umaniste in cultura noas
tră.

Și în alte scrieri remarcabile, ple
doaria autorului pentru cinste și dem
nitate constituie substanța 
lor. Destinul 
mod discret, atenția 
ponsabilității 
acest sens i 
tion 
al direcției ateiste introdusă în proza 
noastră, cu rezultate artistice de 
prim ordin, de către loan Slavici, 
demonstrînd, în mod elocvent, că 
substanța morală, altfel spus educa
tivă, a literaturii nu-i prejudiciază 
cu nimic valoarea estetică. Dimpo
trivă, scriitorii care elimină, în mod 
programatic, criteriile morale, ste- 
rilizînd viața personajelor, își aduc, 
singuri, daune artistice ireparabile.

Artist demofil 
și patriot, a cărui 
biografie se lea
gă strîns de evo
luția mișcării so
cialiste românești, 
participant ardent 
la înfăptuirile po- 
1944, academician,

eroilor
i actelor 
este sigur 

este urmașul cel

texte- 
atrage, in 

asupra res- 
săvîrșite. în 

că Galac- 
mai legitim

I
I
I
I
I
I
I

Perla...
termală

I
I
I

Centenarul 
Gala Galaction

I
I

o psihologie de- porului său după 
deputat în Marea Adunare Națională, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
Galaction este și autorul unor opere 
cu puternic caracter social și patrio
tic, între care „Lingă apa Vodisla- 
vei“, un adevărat județ al sărmani
lor (scris insă înaintea povestirii 
lui Sadoveanu), sau „Pădurarul Ion 
Bentu“ cu un conflict similar.. Un 
interes aparte îl prezintă romanele 
lui Galaction : „Roxana**, „Doctorul 
Taifun**, „La răspîntie de veacuri** și 
mai ales „Papucii lui Mahmud**, 
opere străbătute de un vibrant suflu 
umanitar și de o comprehensiune su
perioară pe planul toleranței etnice.

Trebuie adăugate apoi calitățile 
stilului lui Galaction, caracterizat 
prin efortul elaborării artizane, prin 
grija pentru colorit, prin intelec
tualitatea expresiei și adaptat tot
deauna finalității persuasive pro
prii temperamentului ferm și decis 
al prozatorului. Autorul „Morii lui 
Călifar** face parte din seria scriito
rilor „intelectualiști și esteți**, după 
formula lui Tudor Vianu, alături de 
Odobescu, Macedonski, D. Anghel 
sau Matei Caragiale. Adăugăm, în 
completarea acestei formule, valo
rificarea deosebit de rafinată, in 
proza sa, a imenselor bogății expre
sive ale graiului popular și ale căr
ților populare, atit de, binecunoscute 
de scriitor. Artist deosebit de exi
gent cu sine, avînd un adevărat cult 
pentru textul tipărit (a se vedea și 
extrem de interesantul „Jurnal**, edi
tat postum), și un nobil respect pen
tru cititor, Galaction a înțeles tot
deauna că opera de artă nu se poate 
concepe în afara martirajului ar
tistului, a combustiei creatoare.

Coleg de generație cu Arghezi, Sa
doveanu, Rebreanu, Agîrbiceanu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Gala 
Galaction întregește, alături de marii 
săi contemporani, constelația strălu- 
ciților reprezentanți ai scrisului ro
mânesc din prima jumătate a veacu
lui nostru.

Pompillu MARCEA

19.40 Telerama
20,10 Bijuterii muzicale
20.40 Din cartea naturii
21,00 Clubul tineretului (reluare)

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

Greu de redat in cuvinte 
bucuria celor din Cărei la afla
rea veștii că și in orașul lor s-a 
descoperit și captat un 
izvor de apă termală, 
lingă popasul turistic , 
Viilor", amplasat in zona 
mai pitorească a orașului, 
mic, cu mare, tofi locuitorii ora
șului au ieșit să amenajeze prin 
muncă patriotică un cochet com
plex de agrement prevăzut cu 
două bazine mari și două mai 
mici pentru copii și bătrini. cu 
dușuri, vestiare, spații comer
ciale și de parcare auto. Ambi
ția lor fierbinte este ca 
1 Mai să iasă nu numai la 
bă verde, ci să intre și la... 
caldă.

O floare
pentru 
fiecare

I
bogat 
chiar 

„Perla i cea 
Cu

de 
iar- 
apă

Flori crescute in ghivece, 
număr de peste 1 500. Flori cul
tivate in sera întreprinderii de 
ambalaje metalice din Tecuci. 
Acolo, intr-un colt al incintei 
întreprinderii, prin munca oa
menilor de aici, a fost amena
jată o seră. Sera are și un mare 
îndrăgostit al florilor : Artimon 
Costică. Tot Costică este și un 
grădinar neîntrecut. Așa se face 
că peste tot se află acum flori 
din belșug : in secțiile de pro
ducție, in birouri, in săli și pe 
holuri. In preajma lor. oamenii 
lucrează mai bine, mai cu spor. 
Este și aceasta una din explica
țiile faptului că întreprinderea 
tecuceană se înscrie mereu prin
tre fruntașii în întrecere.

Poate că inițiativa lor, 
genericul „Cel pt/țin o 
pentru fiecare" va rodi i 
alte locuri.

in

, sub 
floare 
si in
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8,30 Gimnastica la domiciliu
8,40 Tot înainte!
9,25 Șoimii, patriei — Prietenii
9,35 Film serial pentru copii: 

misterioasă** (episodul 8)
10.00 Viața satului
11.30 ------ - -------  • -
11.45
14.30
13,00
13.05
15,25 Sport — selecțiunl. Din

• Fotbal: F.C.M. Galați—Steagul 
Roșu Brașov (divizia B — seria I);
• Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României — fina
lele pe aparate

16.40 Film serial: „Dlckens la Londra** 
(episodul 5)

17,35 Cutezători spre viitor. Emlsiune- 
eoncurs realizată tn colaborare cu 
Consiliul Național al organizației 
Pionierilor

18.40 Reportaj TV: Orșova milenară, 
Orșova contemporană

19,00 Telejurnal
19.30 Parada șlagărelor (I) 
20,05 Film artistic:

decată**. Premieră pe 
ducțle a studiourilor

21.45 Telejurnal
• Sport

PROGRAMUL 2

Luni, 16 aprilie
PROGRAMUL 1

I
florilor 
„Insula

Pentru căminul dv. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical 

selecțiunl. sumar:

„Mtndrie și preju- 
țară. Pro- 

engleze.

10,00 Concert educativ
11,45 Teleșcoală.
19,00 Telejurnal
19,30 Desene animate

15,30 Emisiune în limba maghiară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• 1 Mai — Fapte din Întrecerea 
socialistă
Panoramic
Roman-f olleton: „Poldark" (epi
sodul 8)
Orizont tehnico-știlnțlfic 
Cadran mondial

19,30
20,00

20,55
21.25
21,45 Telejurnal

PROGRAMUL t

17,00 Selecțiunl din emisiunea „Intllni- 
rea de sîmbătă seara**

17,20 Cenaclul llterar-artistlc al elevilor 
Liceului de matematlcă-flzlcă „Ma
tei Basarab** din Capitală

17.50 Pe coordonatele dezvoltării — Tltu
18.10 In alb și negru: Băiatul din 

Bayou
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• 1 Mai — Fapte din Întrecerea 
socialistă

19,30 Film serial pentru copii: 
tirl din pădurea verde**

19,55 Seară de 
spectacolul 
de dans „___,___
Sftittgart (R.F.G.), cu 
Filarmonicii

20.50 Un fapt văzut de aproape
21.10 Film serial: „In spatele ușilor În

chise" (reluarea episodului 6)

„Poves- 
(reluare) 

balet. Selecțiunl din 
prezentat de Centrul 
„Eurythmeum** din 

_j concursul 
„Moldova** din lași

I
I
I
I
I
I
I
I
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Ploaie... 
neagră

In zona Ploiești-Sud a 
rut... ploaia neagră. Pe balcoa
ne, pe geamuri, pe autoturis
mele cetățenilor din această 
parte a Ploieștiului s-au așezat, 
în noaptea de 9 spre 10 aprilie, 
fulgi negri, foarte aderenți. De 
unde și pînă unde ? De la ar
derea necontrolată a gudroa- 
nelor in schimbul de noapte la 
Rafinăria Ploiești-Sud. Această 
poluare a orașului a mai fost 
semnalată acum un an de zile 
în rubrica noastră și conducerea 
unității a luat măsuri severe de 
control și asistentă tehnică în 
schimbul al treilea. Acum, cînd 
ploieștenii își văd din nou ru- 
făria de prin balcoane tocmai 
bună pentru coșari, iar autotu
rismele toate de culoarea tăciu
nelui, se întreabă și ne întrea
bă : „Să fie cumva aniversarea 
unui an de la pățania din 1978“?

reapă-

„Adrisantul 
necunoscut"

Cititorul nostru Dumitru Mar- 
dare. ieșean, a trimis o telegra
mă fiicei și ginerelui său din 
Roman, prin care-i anunța un 
deces in familie. Deși adresa a 
scris-o exact — Toader Spiță, 
str. M. Eminescu. bloc 9. apar
tament nr. 15, Roman — expe
ditorului i-a venit răspuns pre
cum că Toader Spiță e necunos
cut. Omul a mai trimis o tele
gramă — de data asta „Fulger" 
— și a primit același răspuns : 

La 
în
de 
lo-

„Adresantul necunoscut", 
vreo cîteva zile, s-a dus el 
suși la Roman, îngrijorat 
soarta fiicei sale care nu mai 
cuia, chipurile, la adresa știută. 
Dar, cînd colo, ce să vezi ? Și 
fiica, și ginerele, și nepoții erau 
bine mersi și la locuința lor, 
dar poștașul nu le adusese tele
grama. Care mai era și „fulger".

Prețul clipei
frați vitregi?

sorocul

el, cam
și fată, Sergiu ANDONi

Din lucrarea nr. 16 409/28 noiembrie 1973 
înțelegem că întreprinderea de rețele elec
trice Brașov pune mare preț pe seriozitatea 
documentelor ei. E vorba de niște motive 
de recurs, in care o hotărire a judecătoriei

ochiul".
(Motiv de contestare a unei hotărîri 

a comisiei de judecată nr. 3, cartier 
Prund).

„Lupul a mâncat toamna un berbec re
clamantului și unul și l-a luat acasă". 

(Martorul Viorel B. in procesul din
tre Nicolae C. și obștea Ghimbav).

„In timpul dezbaterilor, reclamantul m-a 
insultat, iar președintele comisiei îi făcea 
cu .......

Totul a inceput cu o pețeală telegrafică. 
Dumnealui bucureștean. dumneaei — fată 
din împrejurimi. S-au văzut, s-au decis, 
au plecat direct la analize, in zece zile de 
la prezentare a avut Ioc și nunta. Rectific — 
nunțile, 'că au bisat, fiind ambiția ei*să-și 
pună de două ori cununița pe căpșorul 
poznaș. O dată in comună, o dată-n Capi
tală, să fie clar pentru toată lumea, să 
astupe toate gurile rele. Două rînduri de 
nuntași au avut ocazia să vadă cum mi
reasa se apleacă mereu și mereu spre 
urechea mirelui și-i șoptește, și-i șoptește... 
„Ce i-o fi spunind atit ?“ „Eh, parcă nu 
știi, gunguresc și ei ca porumbeii**. Dacă 
cineva, altul decît destinatarul desmierdă- 
rilor, ar fi auzit in clipele acelea, de pre
supusa fericire, ce-i ieșea porumbiței pe 
cioc, ori’s-ar fi frecat la ochi, ori și-ar fi 
luat zborul de la nuntă. Destul să spunem 
că cea mai blindă alintare era : „Maimu- 
țoiule, nu vezi că ești un maimuțoi !“ O 
contestare totală a statutului de hulub.

Tonul fiind dat, conversațiile conjugale 
s-au desfășurat in același spirit. Bineînțe
les, cu precizări (Ia nuntă n-avusese timp 
să-i spună totul) : ce diferență de vîrstă e 
intre ei. cum arată dintr-o parte sau din 
alta chipul lui, in general ce crede dinsa 
despre această căsnicie caraghioasă. „De 
ce te-ai măritat cu mine ?“ — ar fi fost în
trebarea firească, dar nu era pusă, ori era 
pusă rar, pentru că se apropie un alt eve
niment de seamă și de stare civilă. Păs- 
trînd ritmul precipitat al nunții, 
nașterii a fost devansat.

— Băiat ori fată ?, s-a interesat 
șovăielnic.

— Te-ai făcut om ! Ai și băiat

dmtr-o lovitură !, i-a răspuns exuberantă 
moașa de serviciu, interpretindu-i greșit ti
miditatea.

Surpriza era peste așteptări și, după cît 
se pare, peste calculele făcute. S-a hotăr-ît
să nu mai îndure jigniri. Ea — dimpotrivă, 
s-a crezut și mai tare pe poziție. De pe 
meterezele a trei certificate a început să-l 
bombardeze și mai și. La urma urmei ce 
risca? Un divorț. Dacă-i convine să între
țină doi copii, nu unul, n-are decît.

Aici a fost greșeala ei de calcul. Că 
dinsul n-a introdus divorț. A introdus ac
țiune de tăgada paternității. Părea învins 
din plecare. Tați făcuți de justiție s-au 
văzut, destui, dar des-făcuți, mai rar. Și 
incă tată legitim, și încă de gemeni !

Cînd a sosit raportul de expertiză, atit 
părțile, cit și membrii completului au cre
zut C-au încurcat foile. Concluzia era: recla
mantul ar putea fi tatăl fetiței, dar in nici 
un caz al băiețelului ! — Cum, au întrebat 
magistrații uluiți, gemenii pot fi frați vi
tregi ? — Asupra acestui punct (au zis 
experții) există de multă vreme păreri 
controversate.
— Dar în cazul de față ? — în cazul de 
față, numai un alt bărbat ar putea fi tatăl 
amindurora.

Trei expertize au ajuns la aceeași indis
cutabilă concluzie. Tăgada a fost admisă. 
La fel și divorțul. Riscurile alegerii unui 
tată de paie.

Operativitate... 
pe hîrtie

e făcută praf că s-a ignorat „să analizeze 
cele două registre oficiale prezentate in 
original instanței1* și anume, registrul de 
deranjamente și registrul operativ curent 
de la centrul Rîșnov. Mergind pe urmele 
acestei critici, se observă însă că unitatea 
respectivă ar fi făcut bine să tacă mîlc in 
legătură cu această omisiune, mai curind 
delicată, altminteri ieșind la iveală cîteva 
scurt-circuite pe rețelele seriozității, soli
citudinii și chiar ale respectului față de 
propriile evidențe.

E vorba de un litigiu neașteptat, ca un 
trăznet. Chiar dintr-un trăznet s-a născut, 
unul care s-a descărcat in noaptea de 13/14 
iunie pe la ora două și jumătate, in timpul 
unei furtuni in zona Bran—Poarta. Linia 
electrică de 220 V a fost atît de lovită în 
dreptul casei lui loan Babeș, incit a rupt 
trei stilpi, a distrus instalația pină și in 
imobil, făcind siguranțele și prizele să 
crape, capacele dozelor să sară. La ora 
8 dimineața, gospodarul se și înființa la 
centrul I.R.E., insistînd că au căzut firele 
la pămînt și primejduiesc circulația pe 
drum.

Au trecut 27 de ore fără ca cineva din 
unitatea sesizată să se deranjeze să vadă 
deranjamentul. După 27 de ore și jumă
tate a trecut pe acolo badea Gîrbacea 
Pirvu, într-o căruță plină cu nisip, trasă 
de doi cai ca zmeii. E de imaginat stupoa
rea lui cînd i-a văzut zvîcnind în hamuri 
și prăbușindu-se unul peste altul fără su
flare. După accident s-au deplasat in 
sfirșit și electricienii.

Evitînd să răscumpere paguba de 15 000 de 
lei. contravaloarea celor doi cai excepțio
nali, reprezentanții I.R.E.-ului s-au înfă
țișat cu... registrele. Păgubașul aducea acte 
peste acte, martori, dovezi că animalele 
au murit căzute pe fire, I.R.E.-ul o ținea 
intr-una cu registrele. Din ele reieșea .că ‘ 
avaria fusese grabnic remediată, în numai 
patru ore. Operativitate pe hirtie. Dezmin
țită de pieirea cailor. Și dacă n-ar fi fost 
cai 7

Se poate schimba, în bine, firea unui om, 
într-un timp scurt ? De ce nu ! Uneori și 
intr-o clipă. Ceea ce nu înseamnă că trans
formarea trebuie amînată. Clipa aceea poate 
veni prea tîrziu.

Se numește Stroe Ion. O caracterizare 
emisă de I.T.B. se încheia astfel : „Redăm 
în continuare principalele abateri comise 
de cel în cauză : conduce autobuzul avind 
persoană in cabină, insultă organele de 
control și pasagerii, se retrage înaintat 
în garaj (adică înainte de vreme — n.a.), 
părăsește traseul etc. A 1'ost sancționat pe 
linie administrativă de 11 ori“. Transferîn- 
du-se la altă unitate, într-o caracterizare 
emisă de noul loc de muncă după cîteva 
luni de colaborare, noianul elogiilor va fi 
încheiat astfel: „își ajută tovarășii de 
muncă, răspunde la toate solicitările ser
viciului atît ziua, cit și noaptea. Are o 
atitudine demnă, civilizată, fiind respectat 
și stimat**.

Nici una din cele două caracterizări nu 
e trasă de păr. Așa arăta Stroe Ion înainte 
și după „clipa** unei seri de toamnă, in care, 
ca de obicei, conducea autobuzul pe li
nia 77, de la „Cosmonauților** la „Laromet" 
și înapoi, pornind, frînind, frînind, pornind 
și mai schimbînd (probabil !) cite o „vorbă 
dulce** cu „nesuferiții** ăștia de pasageri, 
în a nu știu cita tură, la stația „înfrățirea 
între popoare**, s-a urcat un om cu brațele 
atîrnind sub povara cumpărăturilor. Tir- 
guieli de sezon, gogoșari și conopidă. Mai 
erau citeva stații pină la capăt. Discuție 
in contradictoriu cu încasatoarea : călăto
rul primise rest la cinci lei, dar susținea 
că bancnota lui a fost de zece. Mașina 
ajunge la capăt, discuția nu. Adevărat ca 
pasagerul cinstise achiziția gogoșarilor, dar 
nu întrecea măsura, nu devenise obraznic. 
Atîta doar că insista. Crea, cu alte cuvinte,

problemă în relația iteblst—călător.o mică
Iar față de „problemele** intervenite între 
echipaj și călător Stroe Ion nu cunoștea 
decît un singur mod de a acționa.

Autobuzul a fost tras la peronul de re- 
paos. Șoferul a deschis ușile, s-a sculat 
de la volan, a traversat autobuzul gol și 
s-a dus la locul polemicii. Ar fi avut su
ficient timp să numere pînă la zece. N-a 
făcut-o. în schimb l-a apucat pe om de 
ceafă și i-a dat cu toată puterea un brînci 
de a ajuns lat pe caldarîm. Apoi a înșfăcat 
plasele cu gogoșari și conopidă și le-a 
azvîrlit peste omul căzut. După care s-a 
retras „înaintat** la garaj.

Victima acestui gest și-a revenit după 
cîteva luni, insă niciodată complet. A ră
mas infirm pe viață. Din fericire, spun 
specialiștii, deoarece leziunile puteau să 
producă moartea.

De atunci încoace Stroe Ion nu și-a mai 
ieșit din fire. A devenit un om civilizat.

| Năravul 
din fire...

Deși suferise o condamnare de 
un an închisoare corectiona’ă 
pentru furt din avutul obștesc, 
Sevastian llioaia a fost reco
mandat ca „om de încredere" să 
apere... avutul obștesc la între
prinderea cărnii din Brașov, în 
calitate de paznic. Și cum era 
nu numai de încredere, ci și 
„om de înțeles", a ajuns repede 
la...înțelegere cu cei care obiș
nuiau să nu iasă pe poartă cu 
mâinile goale. Dar asta, bi
neînțeles, „omul de înțeles" n-o 
făcea de pomană. Intr-una din 
zile i s-au descoperit in geantă 
cîteva kilograme de carne, plus 
1 400 lei pe care S.I. a recunos
cut că-i primise în ziua respec
tivă drept mită de la cei care 
au sustras carne din unitate. 
Ajuns din nou in fata instanței 
de judecată, S.I. a fost condam
nat la 3 ani închisoare, sentință 
rămasă definitivă.
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Din caietul 
grefierului

De la o țigară
Supărat foc, din te miri ce, 

pe soția sa, G.R. (zis Țăruș) din 
comuna Bivolari, județul 
s-a mutat 
adăpost de vară. Țăruș și-a 
luat cu el și " .
care l-a legat de un țăruș 
fața colibei, că să-i păzească lu
crurile atunci cind pleca din 
colibă. Și pleca adeseori după 
băutură. Intr-o seară s-a întors 
beat criță și a adormit cu țigara 
în gură. De la țigară au luat 
foc paiele din preajmă. Coliba 
a dispărut cu Țăruș cu tot. Di
mineața. oamenii au mai găsit 
numai clinele legat de... țăruș.

Iași,
pe cimp, intr-un

un cline, pe 
in

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'
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„URGENȚA URGENȚEL OR" - 
ACCELERAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR/

Care este situația la zi a semănatului ?
9

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă următoarea situație la data de 14 APRILIE :

Direcții prioritare de acțiune

SFECLA DE ZAHĂR
• PLANUL pe acest an prevede însâmînțarea 

a 269 000 HECTARE.
• S-AU SEMĂNAT 198 200 HECTARE (74 la 

sută).
• AU ÎNCHEIAT ÎNSAMINȚĂRILE TOATE 

CELE 12 JUDEȚE DIN ZONA ÎNTÎI 
Și județele PRAHOVA, BIHOR, DÎMBO
VIȚA GALATI, VRANCEA, ALBA și HU
NEDOARA din zonele a doua și a treia.
• MAI AVANSATE sînt județele SĂLAJ 

SIBIU și CLUJ.
• RĂMASE MULT ÎN URMĂ sînt județele 

BACĂU, VASLUI, IAȘI, NEAMȚ, BOTO
ȘANI, SATU MARE, MURES, BRASOV, 
BISTRITA-NĂSÂUD și SUCEAVA. în |u. 
dețeie COVASNA Și HARGHITA semănatul 
încâ nu a început.

FLOAREA-SOARELUI
• PLANUL prevede însâmînțarea a 533 800 

HECTARE.
• AU FOST SEMĂNATE 446 700 HECTARE 

(84 la sutâ).
• SEMĂNATUL S-A ÎNCHEIAT în ludețele 

IALOMIȚA, BUZĂU, TIMIȘ, MEHEDINȚI, 
TULCEA și GALAȚI.

• MAI AVANSAT este semănatul în ludețele 
DOLJ, OLT, BRĂILA, ARAD, BIHOR și 
CONSTANȚA.
• MULT ÎNTÎRZIATE sînt județele ILFOV, 

TELEORMAN, VASLUI, PRAHOVA, DÎM
BOVIȚA, ARGEȘ, VRANCEA și BOTO
ȘANI. în județele BACĂU, IAȘI Și NEAMȚ 
semânatul încâ nu a început.

PORUMBUL
• PLANUL prevede însâmînțarea a 3 500 000 

HECTARE.
• S-AU SEMĂNAT, în unitățile agricole de 

stat și cooperatiste, 306 700 HECTARE.
• SEMĂNATUL A ÎNCEPUT ÎN 19 JU

DEȚE, suprafețe mai mari realizîndu-se în 
județele DOLJ __ 33 la sutâ din prevederi,

• Prinț și cerșetor : SCALA — 
9,30; 12; 14,30; 17,15; 20, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13530; 16; 18,15; 20,30.
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; ^20,15, FAVORIT — 
11; 13; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru vacanță — 9,30; 11; 12,30;
14, Cadoul vrăjitorului negru — 
15,30; 17,30; 19,30 : DOINA.
• Ciocolată cu alune î ARTA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Principiul dominoului : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
• Clipa t CENTRAL — 15,30; 19, 
AURORA — 15,30; 19, GRIVITA - 
9; 12,30; 16; 19,30.
• împușcături în stepă : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Brațele Afrodltei : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 15,30; 17.3Q; 20.
• Nea Mărin miliardar : FLACA- 
RA — 9,30; 11,30: 13,30; 15,30; 17,45;
20, TIMPURI NOI — 13; 15; 17; 
19; 21.
• Cobra s FLAMURA — 15,45; 18;
20,15. GIULEȘTI — 14,30; 16.30;
18,30; 20.30, TOMIS — 8.30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
• Stepa : BUCEGI — 15,30; 17,30;
19,45.
• Acel blestemat tren blindat :
COSMOS — 15; 17.30; 20.
• Speriați-1 pe compozitor : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Police Python 357 : EXCEL
SIOR — 15,30; 18; 20.30, GLORIA
— 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
MIORIȚA — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Crucișătorul Potemkin — 9,45;

TULCEA - 30 la sutâ, IALOMIȚA - 27 la 
sutâ, BRĂILA - 25 la sutâ, MEHEDINȚI 
— 24 la sutâ, CONSTANȚA — 22 la sutâ.

• ÎNSAMINȚĂRILE TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ 
GRABNIC Șl ÎN CELELALTE JUDEȚE și sâ fie 
intensificate mai ales în județele OLT, TE
LEORMAN, ILFOV, BUZĂU, ARAD, 
GALAȚI, PRAHOVA, VÎLCEA, GORJ, 
DÎMBOVIȚA și VRANCEA în care re
zultatele sînt mult sub posibilitâțile reale.

Problema nu e starea timpului, 
ci starea organizării lucrărilor

In marea majoritate a județelor, 
motivul invocat pentru justificarea 
răminerilor în urmă la semănat este 
ploaia căzută în ultimul timp. De
sigur, au căzut precipitații, dar 
numai ploaia să fie de vină ? O ana
liză mai atentă impune de la sine 
un răspuns categoric : NU ! Și iată 
principalele argumente :
• In luna martie, în toate jude

țele țării au existat foarte multe 
zile cu timp frumos. Dar timpul 
prielnic lucrărilor în cimp nu a fost 
folosit din plin în toate județele, 
mai ales la însămînțarea plantelor 
din prima epocă. Așa se și explică 
diferențele mari Ia semănat — de 30 
pină la 50 la sută — existente între 
județe învecinate, cu condiții ase
mănătoare. Este cazul cooperative
lor agricole din județele Sălaj, Si
biu, Cluj în care însămînțarea sfe
clei de zahăr este pe terminate, în 
timp ce în județele Mureș, Bistrița- 
Năsăud, Brașov această lucrare este 
mult întîrziată.

• Intîrzierea semănatului se dato- 
rește și slabei folosiri a mijloacelor 
mecanice. Din analiza făcută de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT vremea
„Voi concura

— Ziariștii au vorbit o vreme de 
fetița Nadia, apoi de formidabila 
Nadia, iar de la un timp vorbesc tot 
mai insistent de frumoasa Nadia. Te 
bucură cum ți se spune acum, fru
moasă Nadia 7

— Bineînțeles că o asemenea apre
ciere măgulește pe orice fată, la 17 
ani. Dar n-aș vrea să se neglijeze că 
am fost, sînt și voi rămîne multă 
vreme, in primul rînd, gimnasta Na
dia Comăneci.

— Despre care cititorii doresc, pro
babil, să cunoască ce mai este nou.

— Prima noutate este că am deve
nit cetățeancâ a orașului Deva, cu 
domiciliu și buletin de identitate in 
regulă. Aici se află acum, în pregă
tire, întregul nostru lot olimpic, dar 
dintre toate fetele numai eu repre
zint acum Deva, celelalte reprezintă 
orașele de unde provin și unde se 
vor intoarce. Trebuie să fac pentru 
prima dată publice mulțumirile mele 
pentru organele locale din oraș și, in 
general, din județul Hunedoara, care 
m-au primit și m-au adoptat cu o 
căldură ce m-a impresionat profund, 
care mi-au repartizat o frumoasă 
locuință, cu grădină, pentru mine și 
familia mea. De altfel, in general tre
buie să spun numai cuvinte de re
cunoștință pentru atmosfera și con
dițiile favorabile gimnasticii create 
la Deva. Cel mai recent exemplu : 
ni s-a pus la dispoziție o sală nouă 
de antrenament, cum eu n-am văzut 
încă pe unde am umblat. Organele 
locale au construit-o după cum le-a 
spus tovarășul profesor Bela Karoli, 
care a adunat ideile din tot ce a vă
zut dinsul mai bun prin lume.

— Totuși, Nadia, de ce te-ai sta
bilit la Deva 7

— A contat șl faptul că mama se 
simte foarte bine aici. Dar determi
nant a fost faptul că la Deva s-a 
mutat definitiv familia Karoli. Pen
tru mine este limpede că numai cu 
soții Karoli voi lucra tot timpul.

— Și, după cum am văzut la antre
namente, vă înțelegeți foarte bine.

— Perfect. Tovarășul profesor co
laborează efectiv cu mine la alegerea 
și cizelarea exercițiilor, ține seama 
de părerile mele, Iar eu îl ascult la 
fel de disciplinată ca în anii dinain
tea Olimpiadei de la Montreal.

— Publicul ar vrea, poate, să știe 
cit a mai crescut fetița minune de la 
Montreal...

— Mă mențin In jurul greutății de 
48 kilograme. Ceea ce, pentru o înăl
țime de 1.61 m, mi se pare o greu
tate normală, cu care pot să lucrez 
mult.

— Și lucrezi mult ?

Ministerul Agriculturii rezultă că 
în foarte multe județe, chiar in 
zilele cu timp frumos, nu s-a lucrat 
dccit cu 30—50 Ia sută din capaci
tatea semănătorilor.

• O serie de alte deficiențe s-au 
manifestat în însăși organizarea-ac
tivității, corespunzător condițiilor 
concrete de lucru, ceea ce a 'determi
nat irosirea timpului și realizarea 
unor viteze mici la semănat.

NU MAI POT FI TOLERATE NICI 
UN FEL DE JUSTIFICĂRI, NICI 
UN FEL DE TERGIVERSĂRI 1 Ce
rința practică este acum să se fo
losească din plin fiecare zi, fiecare 
ceas pentru ea semănatul să avan
seze rapid. Conducerile și specialiș
tii unităților agricole, lucrătorii din 
organele agricole județene și de la 
centrale, trimiși pe teren să sprijine 
organizarea și desfășurarea activi
tății, trebuie să mobilizeze, în aceste 
zile — inclusiv azi, duminică — toate 
forțele satelor, să asigure folosirea 
mijloacelor mecanice la capacitatea 
maximă pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă și încheierea neîntîr- 
ziată a însămînțărilor.

cit timp voi fi în stare să obțin medalii11
— Ca și celelalte colege din lotul 

olimpic. M-am încadrat total in pro
gramul lor, de circa 7 ore pregătire 
sportivă pe zi, inclusiv duminica. Mai 
concret : de la orele 7,30 la 10,30 an
trenamente ; de la 11 la 14 program 
de școală, la clasă ; de la 14 la 17 
masa și odihna obligatorie ; de la 17 
la 21 al doilea antrenament.

— Apropo, ce mîncați 7
— Nici o dietă specială. Toate ele

vele Școlii generale nr. 7 cu program 
de educație fizică (sîntem vreo 370 

Azi :
Nadia COMĂNECI

de gimnaste, în total) servim la can
tină același meniu — din care nu lip
sește carnea, dar în care predomină 
lactatele, vegetalele și fructele.

— Am văzut că pregătești exerciții 
noi la fiecare aparat.

— Toate „olimpicele" facem la fel.
La paralele, spre exemplu, exercițiul 
meu (în întregime nou) cuprinde u- 
nele elemente de mare dificultate in 
premieră mondială, iar la sol execut 
acum de două ori „Saltul 720“ și un 
dublu salt in echer căruia pe vre
muri i se spunea salt mortal. Ele
mente din aceste exerciții am pre
zentat recent la „Turneul campioane
lor" de la Londra, și prezentăm fie
care acum la campionatele interna
ționale ale României. Bineînțeles, 
nu toate exercițiile noi ale lotului 
olimpic sînt puse la punct la aceas
tă oră. ,

— De fapt, din cine e alcătuit lo
tul olimpic 7

— Notați :■ Emilia Eberle (din 
Arad), Marilena Neacșu (din Sibiu), 
Cristina Itu (din Cluj-Napoca), Ma
rilena Vlădărău (din București), Du- 
mi trița Turner (din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), Melita Rtihn (din 
Sibiu), Anca Chiș (din Oradea), Ro- 
dica Dunca (din Baia Mare) și Nadia 
Comăneci (din Deva). Deci, 9 fete 
candidăm pentru cele 6 locuri ale 
echipei.

— Gimnastica feminină româneas
că s-a impus in lume prin marile 
stele Nadia, Teodora, Emilia. Care 
dintre colegele tale crezi că va veni 
mai repede să strălucească In aceas
tă constelație 7

— Toate sînt talente de excepție. 
Cred, totuși, că, peste timp, surpriza 
va veni de la Melita Riihn. Are 13 ani 
și jumătate și practică gimnastica

• Trebuie verificată în permanen
ță starea terenului pentru identifica
rea parcelelor zvîntate.
• Pe solele unde se poate lucra 

să fie concentrate operativ toate mij
loacele mecanice pentru încheierea 
lucrărilor în 5—6 ore.
• In toate unitățile agricole să se 

organizeze munca in două schimburi 
— noaptea la pregătirea terenului și 
erbicidat, ziua Ia semănat.

• La semănatul porumbului să se 

Reamintim:
Analiza stadiului lucrârilor la zl aratâ că cele mai mari restanțe 

la semănat existâ în județele Bacâu, Vaslui, Mureș, Teleorman, Ilfov, 
Arad, Dîmbovița, Argeș, Olt șl Galați. Totodată, reiese limpede că in- 
tîrzierile nu se datoresc doar condițiilor climatice, ele sint determinate 
îndeosebi de cauze subiective, de serioase carențe în organizarea mun
cii șl folosirea timpului de lucru. De aceea este justificată întrebarea: 
CE MĂSURI ÎNTREPRIND COMITETELE JUDEȚENE DE PARTID, ORGA
NELE AGRICOLE Șl BIROURILE EXECUTIVE ALE CONSILIILOR UNICE 
AGROINDUSTRIALE PENTRU RECUPERAREA RĂMINERILOR ÎN URMA 
Șl ÎNCHEIEREA ÎN CEL MAI SCURT TIMP A ÎNSĂMiNȚĂRII CULTURI
LOR DE PRIMĂVARA ? Așteptăm răspunsul nu atit în vorbe și angaja
mente, cit prin fapte și rezultate concrete. Vom reveni în numărul viitor 
al ziarului.

Aurel PAPADIUC

numai de 3 ani, dar face progrese 
uluitoare. Anul trecut se situa pe lo
cul 24 în țară, acum e printre frun
tașe la orice aparat. Posedă formi
dabile calități acrobatice și un cu
raj rar ; îi mal trebuie unele cizelări 
și o rutină de concurs. Urmăriți-o azi 
la „Internaționale" — primul ei con
curs internațional. Și mai fiți atenți 
și la Anca Chiș !

— O întrebare despre școală. Am 
consultat catalogul clasei a Xl-a, ai 
numai note de 9 și 10. Profesorii sînt 

foarte mulțumiți de cit și cum înveți, 
unii chiar îmi spuneau că la ore do
vedești preocupări iscoditoare și cu
noștințe care depășesc nivelul pro
gramei. Ce intenționezi să faci după 
clasa a Xll-a 7

— Vreau să dau examen la 
I.E.F.S,

— Și o altă întrebare, tot despre 
viitor. Cită vreme crezi că vei mai 
concura 7

— Atîta timp cit mă voi considera 
în stare să obțin medalii de aur. Ori
cum, cel puțin pină la Jocurile Olim
pice din 1980, dar cred că și după a- 
ceea.

— Pină în 1980, mai sînt in acest 
an „Europenele" din Danemarca și 
„Mondialele" din S.U.A. De care ad-

IERI AU CONTINUAT

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României

• Din nou nota 10
Aproape 2 000 de spectatori au ur

mărit simbătă după-amiază în Sala 
sporturilor de la Floreasca întrece
rile feminine (exerciții liber alese) 
din cadrul campionatelor internațio
nale de gimnastică ale țării noastre, 
la care participă sportivi și sportive 
din 15 țări.

Un nou și aplaudat succes a repur
tat tripla campioană olimpică Nadia 
Comăneci, care încă o dată a de
monstrat virtuozitatea și tehnica sa 
inegalabile. Nadia Comăneci a tota
lizat 39,50 puncte. Campioana olimpi
că a impresionat îndeosebi în exer- 

folosească numai semănători cu 8 
secții, echipate cu dispozitive de er- 
bicidare și fertilizare, pentru a exe
cuta trei operații la o singură trecere 
a tractorului.
• Condițiile de umiditate din sol 

permit in această primăvară folosirea 
la pregătirea terenului numai a com- 
binatoarelor și cultivatoarelor, cu 
care se realizează o lucrare de foarte 
bună calitate, o productivitate ridi
cată și un consum de carburanți mai 
redus.

versare te temi pentru aceste con
cursuri 7

— Nu mă tem de nici o adversară. 
Mă tem numai de mine, să nu ratez 
vreun exercițiu. Dacă nu ratez și 
execut totul așa cum pregătesc acum, 
n-am cum să nu înving.

— Ce-ai dori să te mai întreb 7
— Ce mă întreabă de cîtva timp 

mai toți ziariștii străini. Adică, dacă 
este ceva adevărat în ceea ce s-a 
spus despre mine, că aș neglija an
trenamentele din pricina unei idile 
cu nu știu cine. Răspund, o dată pen
tru totdeauna, că au fost numai și 
numai scorneli răutăcioase. Sigur că, 
la 17 ani și jumătate, primesc scri
sori și sînt curtată, dar de băieți de 
vîrsta mea. Cine mă cunoaște, cine 
îmi știe programul și nu e rău in
tenționat, își dă însă prea bine sea
ma că plecind la școală dimineața la 
7 și plecind de la școală seara la 21, 
numai de idile nu-ți mai arde.

— Care ar fi concluzia convorbirii 
noastre, Nadia Comăneci ?

— Că soluția ideală pentru menți
nerea gimnasticii românești pe prim 
planul lumii este munca zilnică și 
sîrguincioasă cu copiii talentați, în 
cadrul fertil al școlilor cu program 
special, cum sint cele din orașele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej șl Deva. 
Chiar ar fi minunat să avem cit mai 
multe centre de acest fel. Numai așa 
se pot plămădi mari campioni care, 
in paralel, să se pregătească și pen
tru viața de după perioada competi- 
țională.

Gheorqhe MITROI

pentru Nadia Comăneci
cițiul la sol, unde a primit nota 10. 
Tot Nadia Comăneci a obținut a doua 
notă mare a turneului, fiind recom
pensată în proba de sărituri cu 9,95. 
In ansamblu, concursul a fost domi
nat de sportivele românce, care s-au 
arătat în formă remarcabilă înaintea 
campionatelor europene programate 
în zilele de 11 și 12 mai la Copen
haga. Locul doi a fost ocupat de 
Emilia Eberle (cu 39,10 p), urmată 
de Anca Chiș (38,25 p), Melita Rtihn 
(38,15 p), Marilena Vlădărău (38 p), 
Cristina Itu (37,95 p) și Wan Ping 
(R.P. Chineză) 37,90 p.

Cronica zilei
Convorbiri economice 

româno-niongole. Tovarășul 
Ion Pâțan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului’ gos
podăririi fondurilor fixe, a primit, 
simbătă dimineață, pe Argiaghiin 
Iundendorj, vicepreședinte al Comi
tetului de stat al aprovizionării din 
R.P. Mongolă, care face o vizită in 
țara noastră.

In cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de cooperare dintre, orga
nele de aprovizionare tehnico'-mate- 
rială din cele două țări.

La întrevedere a fost de față Ța- 
gaanlamyn Dughersuren, ambasado
rul R.P. Mongole la București.

•
întrevedere. Tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, a 
primit simbătă pe K. W. Cotterill, 
adjunct al șefului Departamentului 
de garantare a creditelor de export 
din Marea Britanie, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

In cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării relațiilor 
financiar-bancare dintre instituțiile 
de resort din cele două țări.

Au participat Vasile Voloșeniuc, 
președinte al Consiliului de adminis
trație al Băncii Române de Comerț 
Exterior, precum și Reginald Louis 
Seconde, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de Anul interna
țional al copilului, 13 14 * * * * * 20 * * * * * * * * * * * * Pal3tul 
culturii din Ploiești a avut loc verni
sajul unei expoziții de pictură și de
sene. Ea reunește peste 70 de lucrări, 
din cele selectate pentru expoziția 
republicană, ale copiilor prahoveni — 
șoimi ai patriei, pionieri și uteciști 
din unitățile școlare, inspirate din 
realitățile contemporane, din trans
formările înnoitoare ale acestui ju
deț.

★
Lucrările simpozionului național 

cu tema „Bazele biologice ale 
proceselor de epurare și protec
ție a mediului", manifestare orga
nizată de Academia Republicii Socia
liste România și Institutul central de 
biologie, în colaborare cu consiliul 
popular al județului Bihor, s-au în
cheiat ieri la Oradea.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 1/1979

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 aprilie. In țară: Vremea va fi 
In general frumoasă și va continua să 
se încălzească, la începutul Intervalu
lui. Cerul, mal mult senin la început, 
se va înnora treptat în vestul țării și 
local va ploua. Vint slab pină la mo
derat. Temperatura în scădere ușoară, 
la sflrșltul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, iar 
maximele Intre 12 șl 22 grade, local 
mai ridicate în primele zile. Izolat, în 
prima noapte, în estul țării, se va mai 
semnala brumă. Dimineața, ceață lo
cală. In București: Vreme frumoasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin, vint 
slab pînă la moderat. Temperatura in 
creștere la început, apoi staționară. Di
mineața, ceață.

cinema

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
Am deosebita plăcere ca in numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Conciliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, să vă adresez cele mai 
sincere felicitări cu prilejul celei de-a 67-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere. Vă urez, dragă tovarășe Kim Ir Sen, noi și mari succese în acti
vitatea de înaltă răspundere, consacrată dezvoltării și înfloririi Republicii 
Populare Democrate Coreene, realizării nobilei aspirații a poporului coreean 
prieten de reunificare pașnică și independentă a patriei.

Sînt convins că relațiile de prietenie frățească, solidaritate și colaborare 
româno-coreene vor cunoaște o continuă și rodnică dezvoltare în spiritul ho- 
tăririlor adoptate împreună, în interesul popoarelor român și coreean, al 
cauzei generale a socialismului. Vă urez multă sănătate și fericire, iar poporu
lui coreean pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

R. P. D. COREEANĂ:

„De 670 de ori mai mult..."
Țîșnlt literalmente în calea oricui 

poposește azi în Coreea socialistă — 
în numeroase statui ce împînzesc 
tara. în felurite insigne și tablouri, 
în denumirile unor întreprinderi sau 
străzi — simbolul calului și călăre
țului care fulgeră înălțimile a deve
nit efigia unei înfloriri economice șl 
sociale fără precedent.

Există un loc unde prezentul clo
cotitor și cadențele simbolizate de 
calul din poveste „Ciolima" se 
simt cu vigoare deosebită : e vorba de 
Expoziția generală a industriei și a- 
gficulturii din Phenian, vast tablou 
al realizărilor în care se întruchipea
ză. zi de zi. puternicul potențial 
creator al poporului coreean.

Ne vom limita la cîteva elemente 
care ilustrează. în modul cel mai 
convingător, transpunerea în practi
ca economică a 
ideilor elaborate 
de tovarășul Kim 
Ir Sen sub de
numirea, larg cu
noscută în întrea
ga Coree, de „Ciuce“. Exprimată la
pidar, doctrina „Ciuce" înseamnă trei 
coordonate fundamentale ale vieții 
actuale a poporului coreean : suvera
nitate statală, independență economi
că, autoapărare militară. Referindu-se 
la dezvoltarea forțelor de producție în 
Republica Populară Democrată Co
reeană, tovarășul Kim Ir Sen făcea 
o importantă precizare : „A edifica o 
economie națională independentă cu 
propriile forțe nu înseamnă în nici 
un caz a închide porțile. Sub drape
lul încrederii in propriile noastre pu
teri, noi am construit o economie na
țională independentă și,, in același 
timp, am dezvoltat, pe baza princi
piilor egalității complete și ale avan
tajului reciproc, relații economice cu 
alte țări menite să asigure acoperi
rea mutuală a necesităților și coo
perarea rodnică". Sînt principii care, 
traduse consecvent în viață, au spo
rit în ultimii ani prestigiul interna
țional al economiei coreene, confe- 
rindu-i calitatea de prețuit partener 
de afaceri.

Dar să revenim la acel sugestiv 
perimetru de sinteză reprezentat de 
Expoziția generală a industriei și a- 
griculturii din Phenian., Ne oprim în 
fața unui panou, infățlșind dezvol
tarea economiei acestei țări în pe
rioada de autentică renaștere națio
nală a ultimului pătrar de veac. Iată, 
bunăoară, o simplă succesiune de ci
fre : dacă în perioada 1953—1970 pro
ducția industrială a sporit de 11,6 
ori, in 1975 ea era de 2,2 ori mai 
mare decît In 1970, planul șesenal 
1971—1976 încheindu-se cu circa un 
an și șase luni mai devreme.

Impresionante sînt obiectivele pe 
care economia coreeană și le propu
ne pentru actualul plan șeptenal : 
7,5—8 milioane tone oțel, 1 milion

Note de călătorie

11,45 Rancho Notorius — 18,30, 
Călătoria — 20,30 : CINEMATECA.
• Lanțul amintirilor : BUZEȘTJ
— 8,30; 11,15; 14,30; 17,30; 20,30.
• Al patrulea stol : COTROCENI 
7- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VIITORUL — 15,30: 17,45; 20.
• Incredibila Sarah : VOLGA — 
15,30; 18; 20,15.
• în viitoare : MUNCA — 13; 
15,45; 19, PROGRESUL — 9; 12,30; 
16; 19.
• Leac împotriva fricii : DRU
MUL SĂRII — 13,30; 15,30; 18; 20, 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : MELODIA
— 15,15 ; 17,30; 20.
• Șeriful din Tennessee : LIRA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 20.
• Mizez pe 13 : FERENTARI — 
15; 17,30; 20.
• între oglinzi paralele : PACEA
— 15; 17,30; 20
• Aurul lui Mackenna s POPU
LAR — 9; 12,30; 15; 17,30; 20,30.
• Program de vacanță : AURO
RA — 9; 11; 13,30, CENTRAL — 
9; 11; 13. MODERN — 9; 13.30, FA
VORIT - 9. TIMPURI NOI - 9;
11, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30,
GIULEȘTI — 9; 11, BUCEGI — 10;
12, COSMOS — 10; 12, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30, GLORIA — 8,45; 
11; 13,15. MIORIȚA — 9, VIITO
RUL — 10; 12, VOLGA — 9; 11;
13,30, MUNCA — 9; 11. DRUMUL 
SĂRII — 9; 11,15, FLOREASCA — 
9,30; 12, MELODIA — 9; 11; 13, 
FERENTARI — 10; 12, PACEA — 
9; 12.

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 10, 
Alexandru L&pușneanu — 15. în
semnările unul necunoscut — 20, 
(sala Atelier) : Zoo — 10.30, Aven
tură in banal — 15,30, Fanteziile 
lui Fariatiev — 19,30.
• Opera Română : Motanul în

tone metale neferoase, 100 milioane 
tone cărbune, circa 60 miliarde kilo- 
wați-oră energie electrică, 5 milioa
ne tone îngrășăminte chimice, 5 mi
lioane tone pește, 10 milioane tone 
cereale

Trecînd prin largile alei mărginite 
de mașini-unelte de cele mai 
diferite dimensiuni — cele mai 
multe dintre ele automatizate, iar 
unele înalte cit o casă cu etaj — 
ascultăm explicațiile amănunțite ale 
directorului adjunct al expoziției, to
varășul Han Cîm Cin : „Gîndiți-vă 
numai, privind această mașină de a- 
lezat automată pentru piese cu un 
diametru de 400 de milimetri, la fap
tul că, acum trei decenii. în țara 
noastră nu existau, in domeniul con
strucției de mașini, decît cîteva mă
runte ateliere de asamblai. De alt

minteri, e grăitor 
faptul că. în 1975, 
s-au fabricat în 
țara noastră ma
șini-unelte de a- 
proape 670 de ori 

mai mult decit se realizau în acele 
ateliere modeste".

De altfel, vom mai aminti cîteva cifre 
profund semnificative pentru stadiul 
actual al economiei coreene. Ce poa
te fi oare mai edificator în ce pri
vește capacitatea unei economii de
cit gradul de a-și asigura propriile 
mijloace de producție 7 Or. în Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, industria națională asigură cu 
mașini-unelte de înaltă tehnicitate 
industria construcțiilor de mașini în 
proporție de circa 90 la sută. La a- 
ceasta se adaugă, ca un titlu de min- 
drie, exportul mereu mai activ. între 
bunurile cele mai solicitate pe pie
țele multor țâri fiind tocmai mașini- 
le-unelte. De altminteri, strunguri co
reene de diferite calibre întîlnim as
tăzi și în numeroase întreprinderi 
din România, ca o expresie eloc
ventă a strînselor relații economice, 
de prietenie și colaborare, dintre cele 
două țări.

Este lesne de Imaginat emoția cu 
care, la încheierea itinerarului prin 
acest vast domeniu al creativității 
coreene contemporane, am intîlnit în 
Cartea de' Onoare â expoziției aces
te rînduri scrise cu prilejul vizitei 
de prietenie din iunie 1971 în Repu
blica Populară Democrată Coreeană 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu : „Vizitind expo
ziția industrială și agricolă, am ră
mas plăcut impresionat de succesele 
remarcabile obținute de poporul co
reean sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea. Adresăm poporu
lui coreean cele mai calde felicitări 
și îi urăm noi și mari succese pe ca
lea înfloririi patriei sale socialiste".

Victor BIRLĂDEANU

călțat — 11, Camerală coregrafică
— 19.
• Teatrul de operetă : Leonard

— 10,30, Violete de Parma — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza - Bu-
iandra" (sala Schitu Măgureanu): 
Față in față cu lumea — 11; 15, 
O scrisoare pierdută — 19,30,
(sala Grădina Icoanei) : Anecdo
te provinciale — 10, Alibi — 15. 
Tineri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Emigranțil —
10.30. Țara lumii — 15. Nebuna
din Chaillot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema
— 10.30: 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, Adio, 
Charlie — 15, Timon din Atena —
19.30. (sala Studio) : Conversație...
— 10,30, Carambol — 15.30, Jocul
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10, Omul care a văzut moartea —
19,30. (sala Majestic) : Dragoste 
periculoasă — 10, Goana — 15, 
A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zimbet (pre
mieră) — 11; 18,30.
• Teatrul satlric-tnuzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rtsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costlcă, ne vede lumea — 
19,30
• Teatrul ,,Ion Vasllescu" : Ucu- 
Uitucu — 10. Concert de muzică 
de jaz — 15, Expo-gluma melodii
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Clntece de tinerețe fără 
bătrlnețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10.30, Trei grăsani
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 10: 12, Pescarul și no
rocul — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cine aiurează, nu oftează — 15, 
Cercul in patru colțuri — 19,30.

• NUTREȚ DIN ...DE
ȘEURI DE LEMN. De- 
șeurile lemnoase, cojile nucilor 
de cocoș pot servi foarte bine 
ca nutreț pentru animale. De 
curind, la un simpozion organi
zat de Ministerul vest-german 
al Agriculturii, care a avut loc 
la Miinchen, a fost prezentată o 
tehnologie de tratare a acestor 
deșeuri, prin care ele devin di
gerabile pentru rumegătoare in 
proporție de 80 la sută. La acest 
simpozion au fost prezentate, de 
asemenea, proiectele unor stații- 
pilot in care să fie valorificate 
aceste deșeuri.

• PENTRU CA AERUL 
SĂ FIE MAI PROASPĂT. 
Orașul Alma Ata urmează să 

beneficieze, grație energiei so
lare, de aer mai curat. Oamenii 
de știință sovietici au construit 
10 baloane negre uriașe, cu o 
înălțime de 30 de metri și o lă
țime de 15 metri care urmează 
să urce la 300 de metri altitu
dine, de unde, preluînd ener
gia solară, vor încălzi atmosfera 
din jurul lor. Experții scontează 
că aerul încălzit, circulînd mai 
repede, va asigura o accelerare 
a procesului de purificare a at
mosferei.

• SAREA Șl HIPER
TENSIUNEA. O echipă de 
cercetători' francezi, de la spita
lul Necker din Paris, au ajuns la 
concluzia că sarea joacă un rol 
primordial în hipertensiunea ar
terială, boală ce provoacă în 
fiecare an, în lume, decesul a 

circa 200 000 de persoane. Cer
cetătorii afirmă că membra
na celulară joacă rolul unul 
filtru ce controlează nive
lul de sallnitate al lichidu
lui celular. Dacă lasă să treacă 
o cantitate de nitrat de sodiu 
depășind o anumită limită, per
soana respectivă este supusă hi
pertensiunii ; în cazul cînd 
membrana oprește trecerea să
rii, fenomenele hipertensive nu 
se produc. De aici și concluzia 
de a se evita, în general, con
sumul excesiv de sare, preve- 
nindu-se astfel consecințe nedo
rite asupra sănătății.

• CLASAMENTUL 
TRADUCERILOR. UItimul 
număr al catalogului traduceri
lor apărute în întreaga lume, 
„Index Translationum", întocmit 

în fiecare an de UNESCO, ara
tâ că in ce privește marii scrii
tori ai literaturii universale, pe 
primul loc în lume se situează 
Shakespeare (97 de traduceri), 
Tolstoi (74), Homer (42), Goethe 
(35) și Moliere (29). îri ce pri
vește literatura contemporană, 
pe primele locuri, se situează 
Pablo Neruda și, respectiv. Ra
bindranath Tagore, distinși, de 
altfel, și cu premiul Nobel. Din
tre cărțile pentru copii, numă
rul cel mai mare de traduceri îl 
au operele lui Jules Verne.

• POVESTEA UNUI 
f-| O Ț £ Desigur, hotelul 

„Ritz" din Paris este printre cele 
mai cunoscute din lume. Faima 
sa decurge din faptul că este 
primul edificiu de acest fel care 
a căpătat profilul astăzi comun 
hotelurilor de pretutindeni. în- 
ființind acest hotel, în 1898, el
vețianul Cesar Ritz a avut i- 
deea, inedită pentru acea vreme, 
de a amenaja pe lingă fiecare 
cameră sau apartament o sală 
de baie. Dar „Ritz" este faimos 
și prin faptul că numele său a 
intrat în istoria literară. In
tr-adevăr, aici, Marcel Proust 
a studiat unele din personajele 
care apar în vestita sa operă 
„în căutarea timpului pierdut". 
Romancierul american Louis 

Bromfield situează acțiunea u- 
neia din scrierile sale în acest 
hotel, în timp ce un alt autor 
american cunoscut, F. Scott 
Fitzgerald, și-a Intitulat o nu
velă celebră „Un diamant cit 
hotelul Ritz".
• PRIMUL FILM VOR

BITOR. „Hello, Ma’am !“ 
(Bună ziua, doamnă !). Acestea 
au fost primele cuvinte pe care 
le-a consemnat, in octombrie 
1927, istoria cinematografului 
vorbitor odată cu premiera fil
mului american „Cîntărețul 
de jaz". Eroul, interpre
tat de cîntărețul alb Al 
Jolson, a împrumutat chipul — 
și vocea sa ! — unui tînăr în
drăgostit de muzica de jaz, care 
se deghizează in negru pentru a 
putea face parte dintr-o orches

tră alcătuită din oameni de cu
loare. Acest musical naiv este 
prezentat acum din nou publi
cului parizian, la 52 de ani de la 
premieră, bucurindu-se de un 
deosebit succes, nu atit datorită 
calităților sale artistice, cit mai 
ales valorii sale de document is
toric.

• „MARELE DICȚIO
NAR LAROUSSE AL 
LIMBII FRANCEZE". A a’ 
părut recent volumul al șaptelea 
și ultimul al „Marelui dicționar 
Larousse al limbii franceze", lu
crare vastă, unică în felul său, 
așa cum o indică și cîteva sim
ple date : 7 000 de pagini, 74 000 
cuvinte, 300 000 de sensuri, 
130 000 de citate din 1 200 de au
tori. Acest tezaur al limbii fran

ceze este Întovărășit de o ade
vărată enciclopedie gramaticală, 
ceea ce îi conferă valoarea unui 
instrument de lucru indispensa
bil pentru oricare din cercetă
torii limbii franceze.

• ERUPȚIE VULCA
NICĂ. în insula Saint Vincent 
din Marea Caraibilor a intrat în 
erupție vulcanul „La Soufriere" 
situat la 45 km de capitala 
insulei, Kingstown. Un nor e- 
norm de cenușă planează dea
supra craterului. Cuprinsă de 
panică, populația din apropierea 
vulcanului s-a refugiat în zonele 
învecinate, mai multe localități 
fiind total abandonate. Ultima 
mare erupție a vulcanului a 
avut loc în 1902, cînd a provocat 
moartea a 1 500 de persoane.
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„Poporul zambian îl așteaptă 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
cu sentimente calde de dragoste, 

ca pe un mare și stimat prieten"
Capitala Zanțbiei fșt merită pe 

drept numele de oraș-grădină. Fie
care oraș al lumii iși are o identi
tate proprie, neconfundabilă, așa 
cum iși are o imagine emblematică 
cu valoare de simbol. Intr-o astfel . 
de imagine, Lusaka ar trebui să în
fățișeze pe fondul ei mereu verde 
— culoarea dominantă a drapelu
lui zambian — surisul copiilor ei, 
florile grădinilor ecuatoriale, iar 
intre ele, focul splendizilor „flam- 
boianți", copaci decorativi ca niște 
uriașe azalee, care împodobesc ar
terele orașului. „Mwaiseni mu Lu
saka" — bun venit la Lusaka — 
e scris pretutindeni, in ajunul so
sirii pe pămintul Zambiei a. tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, oaspeți 
de seamă, așteptați aici cu multă 
dragoste și prietenie. Această 
splendidă țară, una dintre primele 
republici libere ale Africii meri
dionale, cu care România a stabilit 
strinse relații de colaborare, apar
ține unui popor harnic și demn, 
mindru de realizările sale, priete
nos cu prietenii, plin de recunoș
tință față de cei ce i-au fost spri
jin in luptă.

„Avem multe lucruri care ne 
leagă, în ciuda distanței geografice 
ce separă țările noastre — îmi de
clară geologul Cephas A. Nguluve, 
de la departamentul minier in
dex». în primul rind ne leagă prie
tenia constantă a poporului român 
față de noi, o prietenie demonstrată 
nu in vorbe, ci în fapte și care 
este reciproc împărtășită de poporul 
zambian. Mi-a fost dat să lucrez 
alături de specialiști români și pot 
spune că in colaborarea noastră 
n-a existat niciodată nici cea mai 
mică umbră. Românii sint oameni 
săritori și, totodată, excelenți 
specialiști, iar Zambia oferă un 
teren de lucru, de investigații și 
prospecții geologice, de explorări și

exploatări miniere cum puține țări 
din lume o pot face. Ca și după 
prima vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și după con
vorbirile pe care le-a avut cu to
varășul Kenneth Kaunda, la Lu
saka și București, nu încape nici 
o îndoială că după noul dialog la 
nivel inalt această cooperare va 
găsi un și mai larg teren de desfă
șurare".

Chenjerai Hunzu a parcurs un 
stadiu de specializare la Acade-

Corespondență 
din Lusaka

mia „Ștefan Gheorghiu". Ține 
să vorbească în limba română : 
„Am mulți prieteni în România. 
Iar acolo am învățat multe lucruri, 
așa cum am învățat ce înseamnă 
cuvintul românesc «dor». întorcin- 
du-mă acasă, aici, in Zambia, am 
putut vedea pe concret rezultatele 
cooperării dintre țările noastre. Pe 
ogoarele noastre ară tractoare ro
mânești, in exploatările miniere de 
la Mocambo, in Copperbelt func
ționează instalații românești, iar 
oamenii sint cei pe care i-am cu
noscut la ei acasă : vrednici, între
prinzători, corecți. Nț>i, zambienii, 
iubim România cu atit mai mult cu 
cit — atunci cind ne-a fost greu, cind 
luptam pe viață și pe moarte cu 
colonialiștii și cu rasiștii — i-am 
simțit umărul alături. I-am auzit 
cuvintul la O.N.U. și în numeroase 
organisme internaționale în care se 
discuta problema popoarelor din 
Africa australă. Mereu același cu- 
vint, aceeași constantă : sprijinirea 
drepturilor popoarelor de a fi stă- 
pîne pe propriul lor destin. Mîine,

mii și mii %e zambieni vor ura 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu «Mwai
seni mu Lusaka !», dar eu voi 
spune pe românește : Bun venit la 
Lusaka !“.

Tinărul Kînje Kumalo visează 
să-și perfecționeze studiile în Ro
mânia. îl pasionează chimia și a ur
mărit îndeaproape progresele acestei 
discipline științifice in țara noas
tră. „Știu că mulți studenți zam
bieni studiază în țara dumneavoas
tră — spune el. Asta este una 
dintre formele, de cooperare cele 
mai concrete, deoarece mîine toți 
acești tineri vor constitui cadre de 
nădejde pentru economia noastră 
națională și pentru propășirea Zam
biei. Am studiat istoria României 
și am văzut cit de îndelungată și 
grea a fost și lupta poporului ro
mân pentru cucerirea independen
ței sale și a dreptului de a-și con
strui liber viitorul. Și atunci mi-am 
zis că oamenii unui popor care a 
avut atîta de suferit nu pot să nu 
înțeleagă frățește lupta poporului 
meu, care face parte integrantă din 
lupta comună a popoarelor din 
Africa australă pentru libertate și 
progres. Știu că țara mea are 
in lume prieteni neprețuiți. între 
aceștia, pe un loc de frunte 
l-aș numi pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, care împreună cu pre
ședintele Kenneth Kaunda au 
stabilit bazele și cadrul unei largi 
cooperări intre țările noastre. 
Este un prieten a cărui voce bate 
departe, auzindu-se pe intregul 
glob pămîntesc și făcindu-se res
pectată pentru justețea cauzei pe 
care o apără fără osteneală : aceea 
a făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune. îl așteptăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca pe un frate.

„Mwaiseni mu Lusaka !“
Ioan GRIGORESCU

agențiile de presă transmit:
Primire la Beijing. Hua 

Guofeng, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a primit simbâtă pe 
Ilia Vakici, președintele Camerei e- 
conomice a Iugoslaviei, și grupul 
participant la Expoziția industrială 
iugoslavă deschisă recent la Beijing. 
Cu acest prilej, președintele Hua 
Guofeng a subliniat importanta aces
tei manifestări pentru promovarea 
ințelegerii reciproce și extinderea 
cooperării economice dintre cele două 
lari.

Turneul latino-american 
al cancelarului R.F.G. Cante 
larul R.F.G., Helmut Schmidt, s-a 
reîntors la Bonn, în urma turneului 
întreprins in America Latină, in 
cursul căruia a vizitat Brazilia, Peru 
și Republica Dominicană. Agenția 
D.P.A. informează că, in cadrul con
vorbirilor pe care șeful guvernului 
federal vest-german le-a avut cu ofi
cialitățile țărilor vizitate, au fost evo
cate probleme ale relațiilor bilaterale 
și aspecte ale actualității internațio
nale.

Colaborare româno-so- 
vietică în domeniul meteo
rologiei. O delegație de specia
liști români In probleme de meteoro
logie și hidrologie a făcut o vizită m 
U.R.S.S., unde a avut consultări la
Comitetul de Stat pentru hidrometeo-
rologie și controlul mediului înconju
rător. Au fost examinate probleme 
ale colaborării dintre cele două țări
in domeniul combaterii fenomenelor
de grindină. Delegația română a luat, 
de asemenea, cunoștință de expe
riența unor unități din R.S.S. Moldo
venească din acest domeniu și a fost 
primită de S. K. Grossu, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Moldovenești.

Președintele Ciprului,
Spyros Kyprianou. a declarat că gu
vernul său „nu va precupeți nici un 
efort și va da dovadă de bunăvoință 
pentrți a găsi un mijloc acceptabil 
și o bază comună in vederea reluării 
convorbirilor intercămunitare".

Pregătirea Conferinței O.N.U. pentru interzicerea 
sau limitarea folosirii unor categorii de arme convenționale

GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat recent lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a reuniunii 
pregătitoare a Conferinței O.N.U. 
pentru interzicerea sau limitarea fo
losirii , anumitor categorii de arme 
convenționale. Reuniunea a avut 
mandatul să examineze propunerile 
statelor privind interzicerea unor 
arme, cum ar fi cele incendiare, mi
nele și armele-capcană. munițiile cu 
schije nedetectabile prin razele X, 
proiectilele de mic calibru, care pro
duc suferințe inutile sau au efecte 
nediscriminatorii, lovind în egală 
măsură atit combatanții, cit și popu
lația civilă. Au mai fost examinate 
probleme referitoare la regulile de 
procedură și organizare a conferin
ței principale, care va avea loc între 
10 și 28 septembrie 1979.

Negocierile au pus în evidență in
teresul statelor mici și mijlocii față 
de interzicerea sau limitarea acestor 
categorii de arme. Preocuparea pen
tru realizarea unor acorduri în acest 
domeniu a apărut, în special, pe fon
dul întrebuințării napalmului și a 
altor arme incendiare, a armelor de 
fragmentare șf a minelor-capcană 
împotriva luptătorilor pentru elibe
rare națională din diferite zone ale 
lumii. îngrijorarea este cu atit mai 
mare, cu cît astăzi asistăm la o esca
ladare continuă a preocupărilor unor 
state de a perfecționa și produce 
mijloace ale căror efecte distrugă

toare depășesc cu mult pe cele ale 
armelor folosite pină acum.

Rezultatele reuniunii, deși modeste, 
permit să se spere că la conferința 
principală din septembrie se vor 
putea încheia unele acorduri. Succe
sul conferinței din septembrie va 
depinde in mare măsură de modul 
în care toate statele, indiferent de 
potențialul lor militar, vor manifesta 
dorința reală de a renunța la folo
sirea unor arme deosebit de dăună
toare. prin suferințele pe care le pro
voacă, atit populației civile, cit și 
combatanților. Reuniunea pregătitoa
re, recent încheiată, dar mai ales 
conferința din septembrie constituie 
prilejuri în care se poate manifesta 
plenar dorința reală a guvernelor de 
a trece la măsuri concrete și efici
ente pentru protejarea și apărarea 
omului și mediului în care trăiește, 
a valorilor sale materiale și spi
rituale.

Delegația română a participat ac
tiv la negocierile prilejuite de aceas
tă reuniune. Delegația română a fost 
coautoare la o serie de propuneri pe 
care țările neutre și nealiniate le-au 
prezentat pe parcursul lucrărilor. O 
atenție deosebită a fost acordată de 
delegația țării noastre metodelor și 
formelor de desfășurare a negocieri
lor. La insistența României, regulile 
de procedură garantează dreptul fie
cărui stat, mare sau mic, de a parti
cipa la toate fazele negocierilor in 
condiții de deplină egalitate.

Demonstrație la Washington in favoarea încetării cursei înarmărilor și in 
primul rînd a înarmârilor nucleare. Participanții, vrind să atragă atenția 
opiniei publice asupra efectelor dezastruoase ale intensificării goanei înar

mărilor, simulează consecințele unui atac nuclear.

Sosirea în R. S. Vietnam a delegației R. P. Chineze
Convorbiri la Phenian.Kim 

Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit 
delegația guvernamentală a Soma
liei, condusă de Abdurahman Jama 
Barre, ministru al afacerilor externe, 
care se află în vizită la Phenian.

0 conferință internațio
nală asupra utilizării medi
camentelor ~ priraa de acest tel 
din lume — s-a deschis sîmbătă la 
Kyoto, in Japonia. La lucrări parti
cipă peste 500 de specialiști din 17 
țări.

Deficitul bugetar al Fran
ței a fost anul trecut de 34.09 mili
arde franci, aproape de trei ori mai 
mare decit se prevăzuse inițial, s-a 
anunțat oficial la Paris. Pentru anul 
in curs se prevede un deficit de 15 
miliarde franci și o rată a inflației de 
aproximativ 8 la sută.

la convorbirile cu privire la reglementarea problemelor 
din relațiile dintre cele doua țări

HANOI 14 (Agerpres). — Sîmbătă 
a sosit la Hanoi delegația guverna
mentală chineză, condusă de Han 
Nianlong, ministru adjunct al aface
rilor externe, care, conform înțele
gerii dintre cele două părți, va avea 
convorbiri cu o delegație vietnameza 
cu privire la reglementarea proble

melor din relațiile dintre R.P. Chi
neză și R.S. Vietnam. Pe aeropor
tul din capitala vietnameză, delega
ția chineză a fost intimpinatâ de 
Phan Hien, ministru adjunct .al afa
cerilor externe al R.S. Vietnam, con
ducătorul desemnat al delegației viet
nameze la convorbiri.

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 14 (Agerpres). — In ca

pitala Tunisiei a fost inaugurat se
diul provizoriu al Ligii Arabe — in
formează agenția tunisiană de presă 
T.A.P. Hotărîrea — precizează agenția 
citată — a fost anunțată de comitetul 
însărcinat de reuniunea de la Bagdad 
a miniștrilor de externe și ai econo
miei din unele țări arabe cu transfe
rarea birourilor organismului pana- 
rab de la Cairo la Tunis, in urma 
semnării de către R. A. Egipt a tra

tatului de pace cu Israelul. Se știe că 
guvernul egiptean și-a exprimat opo
ziția față ' de această hotărire.

AMMAN 14 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat săptăminalului „Al 
Hawadess", regele Iordaniei, Hussein, 
a declarat că in căutarea unei păci 
durabile in Orientul Mijlociu este 
necesară o nouă acțiune internațio
nală. la care să poată participa și 
alte părți interesate;

La încheierea fazei operative a negocierilor comerciale din cadrul G.A.T.T.

0 cerință stringentă -eliminarea tuturor barierelor 
artificiale din calea comerțului mondial

Decorurile au fost montate. Ur
mează să se joace piesa. Dar, după 
toate probabilitățile, ea nu va începe 
curind. Motivul ? Decorul final este 
încă incomplet...

într-adevâr, acordurile realizate la 
negocierile comerciale multilaterale 
de la Geneva — ce se desfășoară de 
aproape șase ani in cadrul G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Tarife și 
Comerț) — au fost propuse joi para
fării de către cele 99 de state par
ticipante. printre care și România. 
Este vorba de un eveniment ce mar
chează încheierea unei importante 
etape, insă nu a celei finale. Căci, in 
forma lor actuală, acordurile in cauză 
au numeroase „spații albe", care ur
mează să fie completate pină m de
cembrie 1979, cind se speră să ia sfir- 
șit așa-numita „rundă Tokio".

Desigur, finalizarea negocierilor a- 
mintite, apreciate de specialiști 
drept cele mai ample și mai com
plexe din cite au existat vreodată in 
domeniul comercial, este așteptată 
cu un deosebit interes in întreaga 
lume. în fapt, „runda Tokio" și-a 
propus două obiective fundamentale : 
o largă liberalizare a comerțului 
mondial, prin reducerea substanțială 
a barierelor vamale și a obstacolelor 
netarifare ; stimularea eforturilor de 
dezvoltare ale țărilor rămase in 
urmă prin aplicarea unui tratament 
special, mai favorabil, tuturor aces
tor state.

Realizarea acestor deziderate se 
impune cu o tot mai mare acuitate, 
deoarece, in ultimii ani, spre deose
bire de perioadele anterioare, fluxul 
schimburilor economice dintre state 
a slăbit, simțitor, datorită extinderii 
barierelor protecționismului și altor 
măsuri discriminatorii practicate de 
țările capitaliste dezvoltate. Noile 
tendințe din comerțul mondial se 
răsfring negativ asupra tuturor sta
telor, dar cele mai afectate sînt ță
rile în curs de dezvoltare. Numai in 
anul 1978, statele „lumii a treia" au 
suferit pierderi comerciale de ordi
nul a 30 miliarde de dolari, ceea ce

înseamnă aproape o cincime din to
talul investițiilor lor in economie. Cu 
alte cuvinte, escaladarea protecționis
mului aduce grave prejudicii in spe
cial țârilor rămase in urmă și, in 
același timp, prin restrmgerea artifi
cială a pieței mondiale, frineazg dez
voltarea economică generală.

De aceea, este pozitiv faptul că. la 
Geneva, s-a ajuns la unele acorduri 
vizind reducerea taxelor vamale și a 
obstacolelor netarifare. Dar — așa 
cum au subliniat toate delegațiile,

ani, a deficitului comercial al „celor 
nouă" in relațiile cu Japonia riscă să 
ducă la măsuri de represalii din par
tea Pieței comune, ceea ce ar pune 
sub semnul întrebării înțelegerile din 
cadrul G.A.T.T.

Totodată, persistă serioasele disen
siuni dintre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare. Potrivit ob
servatorilor de presă, acordul final 
al „rundei Tokio" va fi foarte greu, 
dacă nu imposibil, de realizat. in 
condițiile în care țările in curs de

• Un acord... grevat de ipoteci și „spații albe11 ® Re
zultate parțiale care ocolesc intereseie țărilor in curs 
de dezvoltare • Este necesară continuarea eforturi
lor în vederea realizării de înțelegeri complete, capa
bile să răspundă aspirațiilor de progres ale tuturor 

statelor

chiar și ale țărilor capitaliste dez
voltate, care, de altfel, au și parafat 
acordurile — rezultatele obținute 
pină acum sint modeste în raport cu 
obiectivele pe care și le-a propus 
„runda Tokio". Față de 40 la sută cit 
s-a fixat inițial, taxele vamale ur
mează să fie reduse, in medie, cu 
numai 20 pînă la 30 la sută. De ase
menea, este încă in discuție definiti
varea unei serii de coduri prin care 
se urmărește suprimarea barierelor 
netarifare.

Faptul că „pachetul final" este in
complet și marcat de numeroase in
certitudini se datorește persistenței 
contradicțiilor apărute in cursul ne
gocierilor intre țările participante. 
Dacă, de pildă, Statele Unite și Piața 
cbmună par să fi ajuns la un com
promis in vechea lor dispută comer
cială, o serie de probleme in litigiu 
se mențin intre Japonia și „cei nouă" 
din comunitatea vest-europeană. 
Creșterea vertiginoasă, în ultimii

dezvoltare, reprezentând două treimi 
din omenire, sint ținute in afara ne
gocierilor comerciale multilaterale. 
Dealtfel, cu unele excepții, hotări- 
rile mai importante luate pină acum 
la Geneva sint rezultatul negocieri
lor numai „dintre bogați", in timp 
ce „vocea săracilor" este aproape 
complet ignorată. Tocmai de aceea, 
țările „lumii a treia" au declarat, in 
repetate rinduri. că nu vor consimți la 
finalizarea „rundei Tokio" atit timp 
cit vor fi ocolite acele obiective care 
sint legate de sprijinirea efortu
rilor lor de dezvoltare. Țările ră
mase in urmă și-au manifestat, de 
asemenea, neliniștea față de inten
țiile țărilor avansate de a lua așa- 
numite „măsuri selective de salvgar
dare", menite să restringă accesul 
produselor „lumii a treia" pe pie
țele lor. și de a aplica un tratament 
diferențiat statelor sărace, in func- 
ție de nivelul lor de dezvoltare. Iată 
de ce, țările în curs de dezvoltare

se abțin, deocamdată,-să parafeze 
acordurile de la Geneva.

România socialistă, ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, sprijină pozi
ția celorlalte state in curs de dez
voltare, apreciind că rezultatele 
obținute pină acum trebuie consi
derate drept o bază a viitoarelor ne
gocieri. în acest sens, țara noastră 
se pronunță pentru eliminarea pro
gresivă a obstacolelor de orice na
tură din calea comerțului mondial și 
asigurarea de avantaje suplimentare 
pentru exporturile statelor rămase 
în urmă, prin aplicarea unui trata
ment special, mai favorabil, tuturor 
acestor țări. Totodată, România con
sideră că se impune ameliorarea 
substanțială a sistemului generalizat 
de preferințe acordate de statele 
dezvoltate celor in curs de dezvol
tare, precum și desființarea restric
țiilor cantitative care afectează im
porturile preferențiale. în acest spi
rit — așa cum a relevat reprezen
tantul țării noastre în ședința care 
a marcat încheierea fazei operative 
a ..rundei Tokio" — forurile roma
nești competente vor examina cu 
toată atenția textele acordurilor re
zultate din negocieri, rezervindu-și 
dreptul de a lua decizii corespunză
toare privind acceptarea lor.

Fără îndoială, realizarea tuturor 
obiectivelor negocierilor din cadrul 
G.A.T.T. ar facilita considerabil efor
turile țărilor rămase în urmă în
dreptate spre lichidarea subdezvol
tării, ă decalajelor economice, ar face 
din comerțul mondial o componentă 
esențială a noii ordini economice in
ternaționale, menită să asigure pro
gresul tuturor popoarelor. Amplifi- 
cind relațiile de colaborare echita
bilă dintre state, eliminarea barie
relor artificiale ar contribui, în ace
lași timp, la creșterea încrederii in
tre popoare, la întărirea conlucrării 
și cooperării lor, ar marca un aport 
însemnat la adîncirea cursului des
tinderii, la procesul edificării unei 
păci trainice în lume.

Gh. CERCE1ESCU

U. R.S.S.

Conferință consacrată 
întrecerii socialiste

MOSCOVA 14 (Agerpres). — între 
12 și 14 aprilie, lâ Leningrad.a avut 
loc conferința științifică unională cu 
tema „întrecerea socialistă, mișcarea 
pentru o atitudine comunistă față de 
muncă — puternic mijloc de dez
voltare a spiritului creator al ma
selor și de educare a omului nou".

La conferință au participat, in ca
litate de invitați, delegații ale unor 
partide comuniste și muncitorești din 
țări socialiste. în ședință de închi
dere, conducătorul delegației române, 
tovarășul Vașile~ Pungan. membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, a împărtășit din experiența 
Partidului Comunist Român in or
ganizarea și conducerea intrecerii so
cialiste — competiție de masă care 
joacă un rol însemnat in opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. privind dezvoltarea 
economico-socialâ a României și ri
dicarea necontenită a bunăstării po
porului.

O declarație 
a primului ministru 

al Mauritaniei
NOUAKCHOTT 14 (Agerpres). - 

Mauritania intenționează să mențină 
alianța eu Marocul. continuind, in 
același timp, convorbirile cu repre
zentanții Polisario și urmărind re
luarea relațiilor diplomatice normale 
cu Algeria — a declarat noul prim- 
ministru al acestei țări, locotenent- 
colonelul Ahmed Ould Bouceif in
tr-un interviu acordat ziarului fran
cez „Le Monde". într-o conferință de 
presă ținută la Nouakchott, noul pre
mier mauritan a relevat, potrivit a- 
genției France Presse, că este gata 
„să primească o misiune algeriană 
sau să trimită o misiune mauritană 
în Algeria", pentru a favoriza nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
țări.

SFID1ND OPROBRIUL OPINIEI PUBLICE 

Rasiștii din Africa australă escaladează 
acțiunile agresive, recurg la odioase 

acte teroriste
Nu sint decit două zile de cind 

In paginile ziarului a fost expri
mat protestul opiniei publice din 
țara noastră față de șirul actelor 
agresive comise in ultimele zile 
de regimurile rasiste din Rhodesia 
și Africa de Sud — raiduri de 
bombardament, acțiuni armate, pre
cum ,și alte operații de război îm
potriva Angolei, Mozambtcului și 
Zambiei — acte criminale soldate 
cu victime omenești și serioase 
pagube materiale.

Și iată că, după cum informea
ză agențiile de presă, aceste re
gimuri au recurs la noi fărădelegi; 
In însăși capitala Zambiei. Lusaka, 
au fost parașutate forțe militare 
ale regimului rasist rhodesian 
care, in încercarea de a decapita 
mișcarea de eliberare națională a 
poporului Zimbabwe, au atacat se
diul lui Joshua Nkomo, copreședin
te al Frontului Patriotic Zim
babwe, situat in apropierea cen
trului capitalei zambiene. Bom
bardată și incendiată, clădirea a 
fost transformată intr-o ruină 
fumegîndă. In cursul atacului, mai 
multe persoane și-au pierdut viata 
și altele au. fost, rănite. Totodată, 
a fost, avariată clădirea „Centrului 
de eliberare", care adăpostește bi
rourile reprezentanțelor din capi
tala zambiană ale mișcărilor de eli
berare din Africa. De asemenea, a 
fost atinsă de obuze reședința ofi
cială a președintelui Zambiei, 
Kenneth Kaunda.

Concomitent, acțiuni agresive ale 
rasiștilor rhodesieni au fost săvir- 
șite împotriva altui stat vecin — 
Botswana ; în cursul unui atac a 
fost distrus feribotul de la Huzun- 
gula, situat pe fluviul Zambezi — 
obiectiv care reprezintă singuta 

I cale de acces la mare. Tot in
! ■ Botswana a fost, atacată tabăra de 
I refugiați de la Francistown, al doi

lea oraș al țării ; în timpul atacu
lui, trupele rhodesiene au luat pri- 

.- zonieri membri ai personalului
reprezentanței Uniunii Poporului
African Zimbabwe, pe care i-au

i transferat din oraș. In tabără se
aflau circa 5 000 de copii ; un mare 

i număr dintre aceștia au fost răpiți
in camioane și transportați in Rho
desia.

Toate acestea arată că, în fața

Protestul opiniei
LUSAKA 14 (Agerpres). — în ca

pitala Zambiei au luat sfîrșit lucră
rile Conferinței internaționale de 
sprijinire a mișcărilor de eliberare 
națională din Africa australă și de 
solidaritate cu statele africane „din 
prima linie". La lucrări au luat parte 
peste 300 de delegați din 60 de țări, 
intre care și România, conducători 
ai mișcărilor de eliberare națională, 
reprezentanți ai unor organizații 
politice și de tineret din Africa, 
reprezentanți ai unor organisme și 
organizații internaționale.

Conferința a adoptat o declarați» 
în care condamnă in termeni vehe
menți acțiunile agresive ale regimu
rilor rasiste din sudul Africii.

ADDIS ABEBA. — Organizația 
Unității Africane (O.U.A.) a dat pu
blicității o declarație in care con
damnă cu hotărire atacul barbar 
lansat la Lusaka de efective ale re
gimului rasist minoritar de la Salis
bury. Organizația cheamă țările 
membre să-și îndeplinească angaja
mentele asumate de a acorda ajutor 
combatanților Zimbabwe.

intensificării luptei forțelor patrio
tice, rasiștii au recurs la o escala
dare. imbinind acțiunile agresive 
armate cu actele directe de tero
rism, adevărate crime ale unor bri
ganzi internaționali. „Avem de-a 
face cu bandiți care sint capabili 
de orice" — arăta pe drept cuvint 
Joshua Nkomo.

Noile acțiuni teroriste și agresi
ve ale rasiștilor din Africa austra
lă au trezit o profundă indignare 
in întreaga lume. Secretarul gene
ral. al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
condamnat atacurile rhodesiene, 
subliniind că asemenea acțiuni nu 
pot decit să îndepărteze orice spe
ranță privind o soluționare pașnică 
a problemei rhodesiene. Guvernele 
a numeroase țări au luat poziție 
fermă de condamnare a noilor ac
țiuni agresive, a bombardamente
lor săvirșițe in plină capitală a 
untii stat suveran. în mod evident, 
asemenea acte agresive împotriva 
unor state independente și suvera
ne batjocoresc cele mai elementa
re norme ale dreptului internațio
nal, demaseîndu-i pe rasiștii rho
desieni și sud-africani ca teroriști 
abjecți, dușmani, inveterați ai li
bertății popoarelor, ai. păcii in lume.

Opinia publică din România, 
nutrind puternice sentimente de 

' solidaritate militantă față de lupta 
popoarelor africane pentru liberta
te și autodeterminare — sentimen
te care-și găsesc in aceste zile o 
nbuă și pregnantă afirmare cu pri
lejul vizitei președintelui republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
țări ale Africii — condamnă cu 
vehemență represiunile sălbatice 
ale. rasiștilor împotriva forțelor pa
triotice din Africa australă, acțiu
nile lor agresive împotriva statelor 
africane independente. Cu cea mai 
mare energie poporul nostru cere 
să se pună definitiv capăt crime
lor rasiștilor rhodesieni și sud- 
africani, să fie respectate normele 
legalității internaționale. Poporul 
nostru este ferm convins că nici un 
fel de acte teroriste și acțiuni a- 
gresive nu vor putea să prelun
gească zilele dominației coloniale 
și rasiste, că, o dată mai mult, cauza 
libertății va triumfa pe intregul 
continent african.

I. FÎNTÎNARU

publice mondiale
CAIRO. — Egiptul condamnă ata

cul lansat lă Lusaka de comandoul 
regimului rasist de la Salisbury și 
cheamă comunitatea internațională 
să adopte măsuri menite să conducă 
la inlăturarea dominației rasiste în 
Rhodesia — a declarat la Cairlo un 
purtător de cuvînt al M.A.E.

LONDRA. — „Decizia luată de au
toritățile rhodesiene de a ataca per
sonal pe Nkomo constituie un pas ma
jor și deplorabil in escaladarea răz
boiului și nu poate decit să reducă 
șansele unei reglementări negociate", 
a subliniat un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe britanic.

WASHINGTON. — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a condamnat ata
cul lansat vineri de forțele armate 
rhodesiene împotriva reședinței de la 
Lusaka a lui Joshua Nkomo. Purtă
torul de cuvînt al Departamentului 
de Stat, Hodding Carter, a subliniat 
profunda îngrijorare a Statelor Uni
te in legătură cu acest fapt.
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Traduttore, traditore
Bieții translatori !
înainte, prin clasica locuțiune, erau învinuiți doar de delict 

rar — în sensul că prin traducere denaturează sau alterează, adică 
trădează, litera sau spiritul lucrării originale.

Dar tocmai cind să răsufle ușurați ca urmare a bagatelizării 
delictelor literare, ziarul „Figaro" le-a adus o acuzație mult mai gravă.

Ca personaj de operă, Figaro este un bărbier guraliv și simpa
tic. Ca ziar, „Figaro" practică din cind în cînd, avocatura. Avo
catura non-eboperării.

Ca, de pildă, în cazul tratativelor în curs de desfășurare pentru 
primirea a trei noi membri în C.E.E. Fapt care va presupune utili
zarea a încă trei limbi oficiale in cadrul mecanismelor ae lucru ale 
respectivei comunități. ,

Or, după opinia ziarului, aceasta ar avea consecințe super-tragice. 
ultra-dezastruoase și hiper-catastrofale. Prin calcule foarte docte se 
demonstrează, astfel, că pentru traducerea simultană în 4 limbi a 
ședințelor sint necesare 12 combinații lingvistice; pentru traducerea 
în 6 limbi — sînt necesare 30, iar pentru 9 limbi — 72. Că, chiar și 
în actualele condiții, trebuie amenajate 9 cabine vaste pentru echi
pele de interpreți, care să traducă din 8 limbi în cea de-a noua.

Că, în prezent, C.E E. folosește 400'de traducători, depășind astfel 
totalul celor folosiți de O N.U., UNESCO, O.E.C.D., N.A.T.O. și G.A.T.T. 
luate la un loc.

Că bugetul translatorilor este foarte împovărător și foarte strivi
tor, reprezentînd aproape un sfert din ansamblul bugetului comuni
tății. Și că, prin lărgire, totul — număr de traducători și posturi, fon
duri și poveri — se va multiplica pină la dublare.

Aflăm că, pentru prevenirea catastrofei, s-a încercat să se apeleze 
la progresul tehnic, respectiv la ordinatoare. Numai că textul de acasă 
nu s-a potrivit cu traducerea din piață. La încercări, calculatoarele 
au tăcut citeva gafe celebre — de pildă, un text în engleză care 
spunea „spiritul este ^prompt” a fost tradus de ordinator prin... 
„whisky-ul este bun". Ceea ce poate fi adevărat — depinde de 
gusturi — dar, oricît, cam înseamnă altceva.

Așa că, văzindu-se că „traduttorele" mecanic, cu circuite 
grate poate fi și mai „traditor" decit cel uman, cu neuroni, se 
sesc, în continuare, tot vechile metode.

Așa că, după concluzia lui „Figaro", ar trebui menținute 
tricțiile, barierele artificiale și rețelele de sîrmă ghimpată — 
tre care mai trebuie să se strecoare, braț la braț, cooperarea și 
încrederea.

Așa 
rile de 
dievaie 
îngustă

Așa 
maladie

inte- 
folo-

res- 
prin-

că, in jurul pieței, ar trebui perpetuate meterezele și șanțu- 
protecție, asemănătoare celor care înconțurau castelele me- 
și peste care, doar din cind în cind, se lasă vreo punte 
— cu greu și cu destule scrîșnituri de lanțuri ruginite.

pentru o piață, nu ar fi cea mai stranie și mai ilogică 
sufere de agorafobie și claustrofilie.

ca, 
sâ

sînt ei, translotorii, „traduttorii traditori".De vină
Din cauza lor este frinată cooperarea liberă care să cuprindă 

tot continentul — toate continentele.
N. CORBU

P. S. Â propos: cum ar traduce traducătorii în limbile țărilor 
respective expresia „Acarul Păun" — fără a-i trăda spiritul ?

*

***
*
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