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în spiritul preocupărilor statornice ale secretarului general al partidului
de a analiza Ia fața locului, împreună cii oamenii muncii, cu specialiștii,
modul cum se acționează pentru sporirett rodniciei pămîntului, duminică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT O VIZITĂ DE LUCRU

internaționale
Judejul Sibiu și-a îndeplinit RĂSPUNDEREA MUNCITOREASCĂ
angajamentul de a realiza
înseamnă a fi mereu in frunte I
o producție industrială
suplimentară de 5,6 miliarde • In luna aprilie, declarată lună record, s-au realizat supli
mentar : 150 tone oțel, 105 tone piese forjate, 80 tone piese
lei in actualul cincinal
turnate, 100 tone utilaj metalurgic ® Simbătă, 26 aprilie, a fost
Angajați plenar în rodnica între
cere socialistă în cinstea zilei de
1 Mai. oamenii muncii din indus
tria județului Sibiu — români, ger
mani. maghiari — au dobindit un
prestigios succes : îndeplinirea in
tegrală a angajamentului de a de
păși cu 5,6 miliarde lei producția
industrială a planului cincinal. Se
prelimina că prin avansul cîștigat, pmă la finele anului va fi
realizată o producție suplimentară
pe întregul cincinal în valoare de
6,8 miliarde lei.
într-o telegramă adresată C.C.
al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de către Comitetul ju
dețean Sibiu al P.C.R.. se spune :
Urmind inaltul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire, de
pasiune revoluționară și fierbinte
patriotism, vă asigurăm. mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru ca marile obiective prefigurate
de Congresul al XII-lea al parti
dului să-și găsească in județul Si
biu o reflectare fidelă in fapte,
asigurând creșterea necontenită
a contribuției noastre la dez
voltarea multilaterală a României
socialiste, la ridicarea ei pe noi
trepte de civilizație și progres.

Județul Buzău a încheiat
însămînțările
Oamenii muncii de pe ogoa
rele județului Buzău au rapor
tat. printr-o telegramă adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu. că
la 28 aprilie au încheiat însămințatul porumbului, sfeclei de zahăr,
florii-soarelui, plantelor furajere si
al altor culturi din epoca intii și a
doua, pe o suprafață de aproape
160 000 hectare.
Vă asigurăm că nu vom precupeți
nici un efort pentru a înfăptui în
tocmai obiectivele ce ne revin pe li
nia dezvoltării șl modernizând agri
culturii. Urmind neabătut minuna
tul dumneavoastră exemplu .de ab
negație și dăruire revoluționară,
sintem hotărîți să acționăm cu toa
tă responsabilitatea pentru a ne
spori continuu contribuția la creș
terea avuției naționale, la ridicarea
nivelului de trai al întregului popor.

© In fructuosul
dialog de lucru indicații și reco
mandări pre
țioase, de mare
actualitate privind
extinderea lucră
rilor de îmbună
tățiri funciare, în
vederea recupe
rării integrale
pentru agricul
tură a terenurilor
cu exces de umi
ditate

© O concluzie va
labilă pentru toate
șantierele de
hidroameliorații:
printr-o mai bună
organizare a acti
vității, prin folo
sirea rațională a
utilajelor și mate
rialelor-săi crea
scă randamentul
muncii, să spo
rească eficiența
economică în
agricultură

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat duminică, 27 aprilie, în cursul dimineții, o
vizită de lucru în județul Ilfov, inspectînd la fața locului, îm
preună cu specialiștii, modul cum se desfășoară lucrările de
îmbunătățiri funciare într-una din zonele agricole situate la
nord de București.
In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost în
soțit de tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare.
De Ia bordul elicopterului, secre
tarul general al partidului a exami
nat o vastă zonă agricolă, afectată
de excesul de umiditate în urma
ploilor abundente din ace'stă primă
vară. Suprafețele plane sînt punctate
de numeroase crovuri (terenuri de
gradate care băltesc din cauza exce
sului de umiditate), care însumează
mii de hectare de pămint arabil cu
o productivitate .foarte scăzută. Iată
o situație, prezentă și1 în alte zone
agricole ale țării, care reclamă mă
suri urgente, executarea unui an
samblu de lucrări ds îmbunătățiri

funciare pentru recuperarea unor în
semnate suprafețe care pot aduce o
mare contribuție la creșterea produc
ției agricole.
Elicopterul aterizează pe șantierul
de hidroameliorații de lingă satul
Dimieni, comuna Tunari. Secretarul
general al partidului este întimpinat
de tovarășii Vasile Mușat, prim-secretar al Comitetului județean Ilfov
al P.C.R., Ion Iliescu, președintele
Consiliului Național al Apelor, Enache Sîrbu, adjunct al ministrului
agriculturii și industriei alimentare,
Dumitru Teaci, secretar științific al

Academiei de Științe Agricole și Sil
vice, de specialiști.
în fața unor hărți și grafice sînt
prezentate planurile de lucrări de
desecare și drenaj pe o suprafață de
aproxima tiy 65 000 ha din nordul ju
dețului Ilfov, între care sistemele de
îmbunătățiri funciare Tamaș-Corbeanca și jAfumați-Ștefănești. Sint
prezentate, de asemenea, cu ajutorul
planurilor și graficelor lucrările ce
se desfășoară pe șantierul de la Di
mieni, care însumează o suprafață
de 5 000 ha din care 1 350 ha — 27 la
sută — acoperită de crovuri. Proiec
tul prevede un sistem de canale de
scurgere de diferite dimensiuni, o re
țea de conducte de drenaj, precum
și lucrări de modelare a crovurilor
și alinarea solului.
în dialogul de lucru cu specialiștii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se folosească la evacuarea
apelor din această zonă cursurile na
turale, precum și lacurile de acumu
lare existente, să se regularizeze toa
te rîurile din zonă și afluenții aces(Continuare în pag. a III-a)

omologată presa de 1 000 tone-forță
locul întii pe între
Pentru întreprinde
precizia pieselor pre
rea de mașini grele — lucrate și urmărite pe
prindere. Oțelarii sau
București comparațiile ecranele televizoare
maiștrii Dan Zamfir,
sint mai greu de gă
lor cu circuit închis se
Ion Drăghici, Anghel
sit. Aici, totul are di
măsoară de regulă in
Muțiu,
Constantin
mensiuni uriașe : mamicroni. Iată de ce,
Tatu știu să dea
șini-unelte de mare
după ce stai mai mult
oțel cit mai mult și de
printre acești oameni,
calitate
superioară;
performanță și gaba
rite
impresionante,
după ce ii vezi munAceasta pentru că, așa
prese dș mii de tonecum ne spunea unul
forță (una dintre ele
dintre ei, nici forja,
La întreprinde nici secțiile de prelu
capabilă să exercite o
presiune de 12 000
crări, mecanice nu pot
rea de mașini lucra fără oțelul pro
tone-forță), piese fini
sate de sute de tone
aici. Deci, dacă e
grele — Bucu dus
care nu pot fi trans
vorba de depășirea
portate decît cu traileplanului, atunci ei —
rești
re speciale. Acesta
oțelarii — trebuie să
este cadrul în care lu
fie primii. Și sînt!
crează cei aproape
cind, ai impresia că
Faptele ?
Faptele
10 000 de oameni ai
dimensiunile se răs
sînt pe măsura oame
muncii din întreprin
toarnă. ei, oamenii,
nilor. în perioada care
adevărații
a trecut de la începu
dere. cei care au lansat devenind
tul anului au fost tur
chemarea la întrecere, uriași ai acestei lumi.
nate peste 30 lingouri
în acest an hotărîtor al
Din discuția cu Va
cu o greutate între 60
cincinalului, către toa sile Moldovan, șeful
și
150 de tone. Cele
te unitățile construc oțelăriei electrice, amai mici de 60 de tone
toare de mașini. Sutele
flăm că; în prima
de utilaje moderne sînt etapă a întrecerii so
minuite. cu ușurința cialiste pe acest an,
Ion TEODOR
mecanismelor de cea aceea în cinstea zilei
(Continuare
sornic, de oameni cu
de 1 Mai, secția oțeînaltă calificare, iar
lărle electrică ocupă în pag. a Il-a)

Fapte de muncă pe măsura hărniciei și competenței constructorilor de
mașini de la I.M.G. București. în fotografie : echipa de montori condusă
de Pavel Gheorghe, care s-a angajat să finalizeze cu o săptămînă mai
devreme o nouă turbină
Foto : S. Cristian

SECURITATEA
EUROPEANĂ
- IMPERATIV
PRIMORDIAL
„Avem marea răspundere de a transpune în viață documentele semnate
la Helsinki, de a asigura înfăptuirea securității, cooperării și păcii pe continentul
nostru. Hoi considerăm că adevărata securitate a Europei, a tuturor națiu
nilor europene — fie din Vest, fie din Est, fie din Hord, fie din Sud — nu se
asigură prin intensificarea înarmărilor, prin amplasarea de noi rachete, ci prin
trecerea ia măsuri concrete de reducere a armamentelor, a efectivelor militare".

NICOLAE CEAUȘESCU
Securitatea europeană s-a impus
in zilele noastre ca unul din im
perativele primordiale ale vieții in
ternaționale. Pentru că securitatea
Europei înseamnă securitatea po
poarelor acestui continent și. tot
odată, securitatea lumii.
Există un șir de factori care fac
Ca această interdependentă organi
că să fie astăzi mai accentuată ca
oricînd, impunind securitatea euro
peană în primul plan al actualită
ții internaționale.
Securitatea europeană a devenit
un imperativ primordial deoarece
Europa ocupă un loc deosebit în
viața și destinele întregii omeniri.
Este o realitate obiectivă faptul
că de aici, de pe continentul euro
pean. au izbucnit. înalte si mistui
toare, flăcările celor două războaie
ce aveau să se întindă cu repezi
ciune peste întregul glob terestru,
pîrjolind zeci și zeci de țări de ne
toate continentele. Nici mările si
oceanele, nici nesfîrsitele întinderi
de nisip sau de gheată nu au pu
tut împiedica să se întindă vîlvătăile războiului. Iar popoarele nu
pot uita că dacă în cursul primului
război mondial, la care au partici
pat 30 de state și care s-a desfă
șurat cu mijloace tehnice ce apar
astăzi ca rudimentare, au pierit 10
milioane de oameni, in cel de-al
doilea război mondial, care a an
trenat 61 de state, au mu
rit peste 50 de milioane de oa
meni, incendiul devastator lăsind în urma sa sute și sute de
»

orașe transformate în ruine și
scrum. Și nu este greu de imaginat
primejdie planează asupra ome
nirii în prezent, cind o singură
bombă nucleară depășește ca pu
tere distructivă totalitatea explozii
lor produse in timpul războiului
trecut. Ce altă dovadă ar putea mai
bine să sublinieze cit de strins au
fost și sint împletite destinele Eu
ropei cu destinele întregii ome
niri 1! Este pe deplin explicabil că
aici, pe continentul unde popoarele
au fost atît de greu încercate, se
manifestă cu atîta putere dorința
de a nu se mai repeta experiențele
dramatice ale trecutului.
Securitatea europeană a devenit
un imperativ primordial deoarece
Europa este continentul celei mai
mari concentrări de armamente
— de la cele convenționale. ..cla
sice",' la cele mai perfecționate
arme de distrugere in masă. La ba
zele militare ce impinzesc continen
tul sint cantonate 72 000 de tancuri
și 23 000 de avioane de luntă ; in
același timp. în apele ce scaldă țăr
murile Europei se află două treimi
din navele si submarinele de răzbei
ale lumii. Străvechea vatră de civi’izație, continentul
„oraselorlumină". cu muzeele sale, depozi
tare ale unor comori de artă inesti
mabile. cu capodoperele sale arhi
tectonice devenite simboluri ale
creativității geniului uman, cu ca
tedralele și monumentele sale, a
devenit un continent minat, un
continent al bombelor și rampelor

de lansare a rachetelor. Turiștii
admiră astăzi Europa civilizației,
artei și culturii, dar itinerarele tu
ristice nu cuprind in raza lor și ba
zele militare, silozurile subterane
cu ultimele „creații" in domeniul
armamentelor.
Să reflectăm asupra acestei reali
tăți : din cele 50 000 de dispozitive
nucleare tactice existente ne glob,
circa o treime sînt plasate în depo
zitele europene, iar majoritatea’ce
lorlalte sînt instalate ne platforme
îndreptate spre Europa. Potrivit
estimărilor unor institute speciali
zate. puterea explozivă a armamen
tului nuclear destinat „teatrului de
operațiuni" european se cifrează la
peste 2 000 de megatone. Ceea ce
reprezintă echivalentul a peste
108 000 de bombe de tipul celei ex
plodate la Hiroșima. Conștiința
umană nu poate decît să se cutre
mure la gindul ce ar însemna, în
spațiul strict al continentului, peste
108 000 de explozii ca aceea care a
transformat in cenușă un oraș ca
Hiroșima, curmind 200 000 de vieți
omenești: 103 000 de Hiroșime în
seamnă 21.6 miliarde de victime,
adică de peste 5 ori întreaga popu
lare a ^lobului !
Securitatei europeană a devenit
un imperativ primordial deoarece
Europa este continentul celor mai
mari concentrări de efective mili
tare. 11 milioane de europeni se
află sub arme. Este semnificativ^
(Continuare în pag. a IV-a)
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In întimpinarea Zileî Muncii și solidarității internaționale

FAPTUL I
I
DIVERS

PRIN

I
I

în autogara din Deva s-a în
timplat un fapt mai puțin obiș
nuit. Vinzătoarea de la. toneta cu
pline, chifle, covrigi și alte ase t
menea intîrzua să apară, deși I
marfa sosise cam de multișor,
Cițiva călători grăbiți urmau si
plece cu autobuzele. Dar nu
voiau să plece „neserviți".
Atunci, unul dintre călători a
scos bani potriviți, i-a pus pe
tonetă și și-a luat citeva cărnuri.
Și, ce să vezi ? La fel au pro
cedat și alții... Oamenii s-au
„autoservit" cu cea mai mare
corectitudine, pină la sosirea
vînzătoarei. care n-a înregistrat
nici un ban lipsă.

Lostrița de la

Durau
Frumoasa (ți delicioasa) lostriță, o adevărată podoabă a nu
rilor de munte, se bucură de cea
mai înaltă considerație din
partea silvicultorilor din județul
Neamț. Cu atit mai mult, cu cit
din unele ape aproape că dis
păruse. Dar nu și din grija și
preocupările a doi frați pasio
nați — Vasile și Mihai Diaconița. Ba. mai mult : ei au
reușit, la păstrăvăria din Du
rau, să devină chiar autori ai
unui record in materie : crește
rea unor lostrițe-matcă in greu
tate de peste șapte kilograme !

Nu se învățase
minte...
Fusese eliberat condiționat din
închisoare, unde ispășea o pe
deapsă de trei ani. Dar — după
cum ne scrie procurorul Mircea
Pașca — în loc să se apuce de
o muncă cinstită, losif Barabaș
din Tg. Mureș ducea un trai
parazitar, mai mult prin tirciumi. fntr-o noapte, s-a urcat pe
acoperișul unui restaurant, a
demontat citeva țigle și a pă
truns înăuntru, la oar. Acolo a
băut cit a băut, după care,
la revărsarea zorilor, și-a umplut
o sacoșă cu sticle, ca să aibă fi
„rezerve" pentru acasă. Dar a
fost prins, arestat și condamnat
la 1 an și 6 luni închisoare, plus
restul din vechea pedeapsă. Ca
să nu mai uite !

De la un oblon...
Zile de virf, de maximă con
centrare a tuturor forțelor la
muncile timpului. Cu atit mai
mult se impune o atenție sporită
Ia circulația autovehiculelor
numai in bună stare de funcțio
nare. O neglijență cit de mică
poate aduce pagubă mare — și
nu numai materială. O dovedeș
te și intimplarea petrecută re
cent in județul Dolj. Camionul
31-DJ-8553. al Autobazei 6
Calafat, transporta muncitori la
o fermă din comuna Moțăței. In
timpul mersului, s-a rupt oblonul
din spatele camionului și mai
mulți muncitori au căzut claie
peste grămadă. O fată de 20 de
ani a fost accidentată și internată in spital.-

Ceasul rău!
Singeorz-Băi are, intre altele,
și un magazin de textile.
Deunăzi, cițiva dintre cei aflați
in stațiune la odihnă și trata
ment au observat înăuntru, in
magazin. o mișcătoare umbră
suspectă. A fost sesizată miliția.
Nici n-a apucat mișcătoarea
umbră (un oarecare Savu Marin
Drăgan) să-și dea seama tind s-a
deschis magazinul. El se cocoța
se pe v.n raft și iți împacheta,
tacticos, 16 ceasuri. Cinci a au
zit somația: ..Stai așa. nu
mișcai", i-a stat... ceasul și a
început să se bilbiie c-o fi, c-o
paf:... Ceasul rău !
Nici o grijă ! O s-o pățească
pe măsura faptei.

Act iresponsabil
Un foarte grav accident de
circulație s-a întimplat, la sfirșitu! săptâminii trecute, in apro
piere de orașul Oravița. Autor :
șoferul Gheorghe Borcilă de la
I.T.A. Timișoara. Clrculind cu
autobuzul. 31-TM-3S4, el a ajuns
la o curbă deosebit de periculoa
să. lgnorlnd indicatorul care
semnaliza și avertiza asupri:
pericolului, șoferul n-a redus
viteza, astfel că, la înscrierea în
curbă, a pierdut controlul vola
nului și autobuzul s-a răstur
nat.
Urmarea a fost tragică : patru
pasageri și-au pierdut viața fi
alți doi au fost grav răniți.

Cu jumătate
de măsură
Cititoarea
noastră Frăsina
Leontescu din Bacău ne-a sesi
zat că a cumpărat pentru fetița
ei niște ghete cu mari defecte,
produse de Fabrica de încălță
minte din Tg. Frumos. La rindu-ne, am sesizat conducerea fa
bricii. iar conducerea fabricii
i-a trimis petiționarei adresa
nr. 3 656 din care cităm textual. : „Va rugăm să ne trimiteți înapoi perechea de ghete
defectă și vă vom restitui o alia
pereche de ghete noi. Vii
cerem scuze pentru incidentul
produs". Semnează : directorul
fabricii, ing. Vasile Stafie, și
șeful compartimentului C.T.C.,
ing. Mădălina Zănoagă.
Foarte frumos — veți zice. Un
răspuns corect, civilizat.
Numai că, iată, cititoarea noas
tră ne sesizează din nou : „Ghe
tele noi pe care mi le-a trimis
fabrica au exact aceleași de
fecte și. in plus, sint mai mici".
Cum s-ar spune : deocamdată
doar scuzele au fost pe măsură.
Și frumos ar fi ca de la Tg. Fru
mos să fie expediate fi ghete
pe măsură.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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Constructorii de mașini si utilaje
tehnologice pentru industria ușoară
Ske la întreprinderea „IMATEX" din
Tg. Mureș, unitate reprezentativă a
județului Mureș, insețip in intreernea
socialistă in cinstea zilei de 1 Mai un
succes de prestigiu : îndeplinirea cu
8 luni și patru zile inainte de termen
a planului producției industriale pe
intregul cincinal.
— Este un succes care ne bucură
și cu care ne mindrim. un succes
care oglindește dăruirea în muncă a
colectivului nostru, izvorît din dorin
ța nestrămutată de a întâmpina Ziua
muncii și a solidarității internaționale a celor ce muncesc cu rezultate cit
mai bune — ne spunea Victor Radu,
secretarul comitetului de partid. Fără
îndoială că acest succes este nemij
locit legat de conștiința muncitoreas
că și profesională a oamenilor noștri,
de modul responsabil in care munci
torii, inginerii, tehnicienii — români
și maghiari — au înțeles că pot și
trebuie să. dubleze producția .pe spa
țiile existente, să realizeze mașini si
utilaje de nivel tehnic superior, cu
cheltuieli materiale mereu mai re
duse si cu eficiență sporită.
„IMATEX" s-a aflat, in ultimii ani.
pe lista unităților fruntașe ale jude
țului Mureș. îndeplinirea înainte de
termen a planului producției indus
triale pe intregul cincinal creează
condiții pentru livrarea, pină la finele
acestui an. a unei producții indus
triale suplimentare in valoare de.
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și corespondenții „Scînten^J

ORGANIZARE

Șl

INIȚIATIVĂ

CREATOARE:

treprinderii. Aici, ca și la alte locuri
de muncă, activitatea este organizată
pe unități funcționale de grup, asigurindn-se concentrarea familiilor de
repere și piese cu tehnologii de fa
bricație similare. Avantajele : specia
lizarea muncitorilor, diminuarea vo
lumului transportului intern si creș
terea productivității muncii cu peste
33 la sută.
..Avem un colectiv bun. perseve
rent. care a invătat să-si facă da
toria" — aprecia inginerul Kovacs
Emeric, șef de birou organizarea pro
ducției și a muncii. Iar aici, la
„IMATEX", „a învăța să-și facă da
toria" înseamnă preocupare neslăbi
tă pentru înnoirea producției si creș
terea gradului de valorificare a me
talului, mecanizarea unor operații și
atingerea unor inalți indici de utili
zare a capacităților de producție.
Citeva . rezultate sint concludente.
Valoarea producției realizate dintr-o
tonă de metal a crescut de la 55 000
lei in 1976 la aproape 80 000 lei in
1980 : procentul de înnoire a produc
ției in acest cincinal este de 67.3 la
sută. Numai în acest an au fost in
troduse in fabricație 9 tipuri de ma
șini de tesut de înalt randament. Mai
trebuie adăugat că sporul producției
industriale s-a obținut in cea mai
mare măsură pe baza creșterii pro
ductivității muncii. Este o corelație
fundamentală intr-o întreprindere in
care se acordă prioritate factorilor

intensivi, calitativi ai activității eco
nomice.
— Știm că dispunem încă de rezer
ve pentru diminuarea în continuare
a • consumurilor specifice de materii
prime și materiale, ca și pentru creș
terea productivității muncii — ne
spunea economistul Victor Suciu,
șeful biroului plan-dezvoltare. Toc
mai această stare de permanentă
neimpăcare cu automulțumifca, de
căutare stăruitoare a noi resurse de
creștere a producției și a eficientei
economice dă certitudinea unor noi
succese pe care acest harnic colectiv
le va obține si de acum înainfe.
Nu putem încheia aceste rinduri
fără a arăta că in întrecerea pentru
realizarea inainte de termen a cin
cinalului s-au aflat in frunte forma
țiile de lucru conduse de maiștrii
Szabo Emii. Căliman Petru. Zsido
Karol, Vasile Teban. Fekete Petru.
Kovacs Rozalia. Niță Sbircea. Andras
Maria, Florea Samson. Sint formații
fruntașe dintr-un colectiv l'runtas.
hotărît să facă totul pentru a-și spori
contribuția la introducerea continuă
a progresului tehnic in industria
ușoară, ramură de a cărei activitate
depinde, în bună măsură, înfăptuirea
programului de creștere continuă a
bunăstării populației.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii”

Zile Ware pentru terminarea
grabnică a innămîntărilar!
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peste 400 milioane lei. în perioada
care a trecut din acest cincinal. pe
poarta întreprinderii ..IMATEX" au
ieșit mii de, mașini de țesut. în peste
23 tipodimensiuni. intre care și o
premieră absolută in tară : mașina
de țesut cu dublu pluș. Numai in
acest cincinal, colectivul de aici a În
zestrat cu mașini ds țesut jacard cu
raliere și came extralate. (de pină la
270 cm) zeci de unități de profil. în
tre care țesătoriile din Balotesti.
Vaslui. Pașcani. Fălticeni, București.
Botoșani. Tg. Mureș. Nu intimplător.
în timpul discuțiilor cu muncitori și
specialiști am auzit, de mai multe
ori, expresia : „Sint.em constienți de
răspunderea pe care o avem in reali
zarea programului de investiții". Răs
pundere pe care comuniștii. întregul
colectiv se străduiesc să și-o onoreze
exemplar, zi de zi.
în această competiție a hărniciei,
in întreprindere s-au afirmat o serie
de inițiative muncitorești : ..Fiecare
utilaj, fiecare mașină să producă la
capacitatea maximă !“. ..Să lucrăm o
zi im lună cu materiale economisi
te 1". ..înaltă productivitate — prin
lucrul la mai multe mașini". Sint ini
tiative care ilustrează răspunderea
colectivului pentru buna gospodărire
și folosire a mijloacelor tehnice si
materiale ale intreprinderii. Conco
mitent, aici s-a acționat stăruitor
pentru buna organizare a producției.
Am vizitat secția uzinaj, unde se
realizează o treime din producția în
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PATRU ANI, TREI LUNI Șl 26 DE ZILE
atit a durat cincinalul la întreprinderea
„IMATEX" din Tîrgu Mureș
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Pretutindeni, cu toate forțele, fără întrerupere,
cu maximă grijă pentru respectarea normelor de calitate
IAȘI
Viteza zilnică a atins
14000 de hectare

Duminică și luni
pe ogoare
Oh. Ieri, in consiliile agroindus
triale Ștefan cel Mare, Corabia și
Bucinișu s-a încheiat semănatul po
rumbului, lucrare care pe ansamblul
județului s-a realizat în proporție de
peste 63 la sută. De aici, mijloacele
mecanice au fost dirijate operativ în
unitățile din nordul județului, unde
lucrările sînt rămase în urmă. (Emilian Rouă).
ialomița. Duminică și luni s-a
lucrat întreaga zi-lumină la semănat,
iar aproape 1500 tractoare, echipate
cu discuri și combinatoare, au fost
folosite in schimbul II la pregătirea
terenului. Pină luni seara, in județul
Ialomița s-au insămînțat 250 000 hec
tare din cele 353 600 prevăzute cu cul
turi de primăvară. (Mihai Vișoiu).
Mureș
toate unitățile agricole*
din județul Mureș, duminică și luni
s-a muncit, intens la semănatul po
rumbului. Ca urmare, suprafața totală
insămînțată cu această cultură a
ajuns la peste 15 000 hectare. Lucră
rile sint avansate in unitățile din
consiliile agroindustriale Sărmașu,
Band. Rîciu. Tirnăveni și Chendu.
(Gheorghe Giurgiu).
Harghita. Ue la un capat la al"
tul al județului, duminică s-a Juerat
cu hărnicie. Cu cele l 885 de trac
toare aflate pe cimp s-a pregătit pa
tul germinativ pe mari suprafețe și
s-au insămînțat aproape 4 500 de hec
tare. (I. D. Kiss).
Alba Dwninică, sămința de po
rumb a fost așezată sub brazdă pe
3 380 hectare. Cu aceasta, pe ansam
blul județului porumbul a fost semă
nat pe 87 la sută din suprafața pla
nificată. Pină acum. 10 cooperative
agricole au încheiat această lucrafe.
(Ștefan Dinică).

în unitățile agricole din județul
Iași s-a lucrat duminică și luni la
semănat cu cea mai mare viteză în
registrată pină acum : aproape TI 000
hectare. Ca urmare, au fost însămintate aproape 80 la sută din cele
79 000 hectare prevăzute a fi cultiva
te cu porumb. Este rezultatul utili
zării tuturor forțelor mechnice in
schimburi prelungite, precum și al
organizării schimbului doi pe mai
bine de 1 000 tractoare. în ajutorul
mecanizatorilor au venit numeroși
elevi-tractorlști aflați in practică, me
canici dm atelierele S.M.A.. coopera
tori care au absolvit cursul de con
ducere a tractorului. In aceste ulti
me două zile, cind și ploile s-au oprit,
cele mai bune rezultate s-au obținut
in unitățile agricole din consilife
agroindustriale Răducăneni. Popri câni, Lețcani. Ruginoasa. Mircești,
Strunga. Lespezi. Pașcani și altele.
Iată cum s-a lucrat in două unități
din zone diferite.
La cooperativa agricolă Oțelent.
unde terenul este zvintat, l-am intîlnit pe inginerul-șef Ion Titirică dirijind activitatea mecanizatorilor care
lucrau pe ultimele hectare din cele.
720 planificate. Cu cele 10 discuri, 4
combinatoare și un cuplu de grape
mecanizatorii au asigurat avans de o
zi la pregătirea terenului. Cooperati
va agricolă din Prisăcani se confrun
tă cu multe probleme generate de
umiditatea excesivă a solului. Ingi
nerul Nicolae Balcan. președintele

unității, a parcurs cu tractoriștii te
renurile pentru a depista și insămînța imediat fiecare porțiune de teren
care se zvintă. Pe anumite suprafețe
mai mici s-a lucrat doar cu cite un
tractor și o semănătoare. Și așa. por
țiune cu porțiune, s-au adunat și aici
150 hectare insămințate, din cele 529
prevăzute. în continuare, cooperato
rii sapă canale și șanțuri de scurgere
a abei. astfel incit tot terenul ,să
poată fi semănat. După cum sfe
vede, in județul Iași se muncește cu
hărnicie pentru a se depăși vitezele
de lucru și a se încheia semănatul
intr-un timp cit mai scurt. (Mauolc
Corcaci).

BACĂU
Ritm sporit,
muncă de calitate
De citeva zile, unitățile agricole de
stat și cooperatiste din județul Ba
cău depășesc cu regularitate viteza
prevăzută la semănat. Duminică și
luni, bunăoară, ea a fost cu aproape
30'J hectare peste prevederi. Ca ur
mare, pină ieri, 28 aprilie, s-a înche
iat semănatul tuturor culturilor din
prima epocă, iar .porumbul a fost
insămînțat pe 74 000 hectare, ceea ce
reprezintă circa 87 la sută din plan.
Unitățile agricole din consiliile agro
industriale Dealul Morii, Răcăciuni,
Sascut și PoduJ Turcului au încheiat
semănatul porumbului. Tovarășul
Vasile Enache, secretar al comitetu
lui județean de partid, apreciază că
au fost asigurate condiții ca in cel
mult două zile, adică pină la 1 Mai.

să se încheie semănatul porumbului
pe întreaga suprafață planificată. în
acest sens, comandamentul județean
pentru agricultură a dispus ca for
țele mecanice devenite disponibile in
consiliile agroindustriale care au în
cheiat semănatul să fie trimise, in
formații complete, în sprijinul unită
ților agricole unde lucrările sint ră
mase in urmă.
Grăbirea semănatului este însoțită
de grija pentru executarea unor lu
crări de bună calitate. Ne-am convins
de aceasta străbați nd tarlalele citorva unități agricole din consiliile
agroindustriale Izvoru Berheciului și
Helegiu. La ferma de stat Izvoru
Berheciului. după cum ne spunea
șeful de fermă Ion Lupașcu, pentru
ca însămînțârile să fie executate la
un nivel calitativ superior au fost
repartizați la fiecare loc de muncă
oameni de ■specialitate care să ve
gheze atit la ireglarea corespunză
toare a mașinilor, cit și la stricta
respectare a tehnologiei de semănat.
Pe terenurile cooperativelor agricole
din Livezi. Sănduleni și Birsănești
din consiliul Helegiu semănătorile
au intrat in brazdă încă din zori. într-o singură zi. în unitățile aparținînd acestui consiliu au fost pregătite
și insămințate cu porumb mai mult
de 5011 hectare. Cu aceeași hărnicie
s-a lucrat duminică și luni și pe
ogoarele unităților agricole din con
siliile agroindustriale Gh. GheorghiuDej. Motoșeni. Tătărăști. Traian si
Parincea.
Se impune, însă ca și în unitățile
din consiliile Enăchești, Filipești,
Odobești și Moinești, unde rnai este
de executat un mare volum do lu
crări. ritmul să sporească, pentru ca
șl aici să .se încheie semănatul po
rumbului pină la 1 Mai. (Gh. Baltă).

La semănat pe tarlalele cooperativei agricole de producție Valea Seacă, județul Bacău

Cuvîntul cititorilor
CUViNTUL
OAMENILOR MUNCII

fost întreprinse, și pe linie educa
tivă : conferințe, consultații, con
vorbiri ; au fost organizate con
cursuri pe teme de protecție a
muncii, schimburi de experiență cu
alte întreprinderi cu profil ase
mănător, s-a îmbunătățit propa
ganda vizuală. La crearea condiți
ilor bune de muncă au contribuit
și modernizarea instalațiilor de
ventilație șl absorbție a substanțelor
toxice ce provin din procesul teh
nologic, punerea in funcțiune a

Munca in siguranță, muncă
mai spornică
în urmă cu doi ani, la întreprin
derea de piele și încălțăminte
„Vilceana" din Rimnicu Vilcea a
fost înființat un cabinet de pro
tecție a muncii. Dacă la început
organizarea activității s-a desfășu
rat mai greu, treptat, cu sprijinul
comitetului de partid și de sindicat
din întreprindere, el a fost dotat
cu aparatură modernă, cu mese
pentru testare etc., contribuind la
îmbunătățirea condițiilor de mun
că, la prevenirea accidentelor.
Anul trecut și in primul trimestru
al anului în curs, in întreprindere
nu s-a înregistrat nici un caz de
îmbolnăvire profesională ori vreun

accident de muncă. Dacă pină Ia
înființarea cabinetului, instructajele
periodice privind respectarea nor
melor de protecție a muncii se
făceau formal, acum acestea au
devenit adevărate examene profe
sionale. S-a procedat, de aseme
nea, la reciclarea și instruirea con
ducătorilor tuturor locurilor de
muncă ; muncitorii necalificațl au
urmat cursuri de calificare la
locul de muncă : s-au înființat
cursuri de scurtă durată pe linie de
protecție a muncii ; sînt instruiți
periodic inspectorii obștești care
răspund de problemele de protecție
a muncii. Acțiuni importante au

unei spălătorii pentru curățirea
echipamentului de protecție al mun
citorilor și cadrelor tehnice care lu
crează in producție, montarea unor
apărători, balustrade și pasarele in
toate punctele care prezentau pe
ricol de accidentare. Toate aceste
măsuri, ca și altele au făcut
posibil ca la „Vilceana" să se rea
lizeze producții sporite, de cali
tate, în deplină siguranță a muncii.

Gheorghe ISPASOIU

tehnician, Rimnica Vilcea

aspecte Direcției județene de poștă
și telecomunicații, dar... in zadar.
Normativele tehnice in vigoare
nu sint obligatorii și pentru blo
cul nostru 7 Sau Direcția jude
țeană are întrerupte „circuitele"
fată de sesizările cetățenilor ?

Aurel NISTOR

strada Cișmelei nr. 19, blocul 3,
Constanța

Furnirul nu se face din putregai..
Nu mai este mult pină se va îm
plini un an și jumătate de cind o
mare cantitate de lemn de nuc
așteaptă, pe rampa stației C.F.R.
Șoimi, județul Bihor, să fie ridi
cată de lucrătorii Fabricii de pla

Primele troleibuze articulate
de mare capacitate

Ieri. de pe banda
de montaj a întreprin
derii bucureștene „Au
tobuzul" au ieșit pri
mele troleibuze articu
late de mare capacita
te din producția de
serie. Acestea fac par
te din primul lot de 15
troleibuze, care va in
tra în exploatarea în
treprinderii d,e trans
port București. Noul
produs, denumit tro
leibuzul 117 E este re
alizat in întregime eu
echipamente și sub-

anSamble de fabrica
ție românească si are
o capncitste maximă
de transport de 160
persoane,
asigurind
condiții de siguranță
și confort ridicate,
Motorul electric de
■tracțiune.' fabricat
____ _ ...
la
întreprinderea de ma
șini electrice din Bucu
rești. are o putere de
135 kW si realizează
un consum specific cu
20 la sută mai redus
derit la tipurile vechi,
cheltuielile de exploa-

caje Deta. Solicit sprijinul ziaru
lui, deoarece apelurile repetate la
conducerea intreprinderii respec
tive au rămas fără rezultate prac
tice, deși ni s-a promis, chiar și in
scris, că vor fi trimiși delegați să

tare ale troleibuzului
117 E fiind de cirett
trei ori mai reduse
decit ale unui autobuz,
obținindu-se economi
sirea unor importante
cantități de motorina.
Bina la sfirșitul anului.
Întreprinderea ..Auto
buzul" va livra între
prinderii de trans
port București 350 de
troleibuze articulate -vehicule modeme, si
lențioase. nepoluante.
(Dan Constantin).

Industria județului Suceava a realizat
pianul pe primele patru luni ale anului
Colectivele de munca din uni
tățile industriale ale județului Su
ceava au realizat prevederile de
plan pe primele patru luni ale acestui an. Avansul ciștigat prin acest succes, pe care sucevenii îl
dedică marii sărbători de la 1 Mai,
permite realizarea unei producții
industriale suplimentare de 123 mi
lioane lei și a unei producții nete.

peste prevederile perioadei, de 62
milioane lei. Aceste însemnate spo
ruri se vor regăsi in substanțiale
depășiri La producția fizică, intre
care : 10 000 tone pirită, mobilă in
valoare de 6.6 milioane lei. aproa
pe 7 500 mc cherestele, produse
agroalimentare și altele. (Gh. Parascan).

RĂSPUNDEREA MUNCITOREASCĂ
(Urmare din pag. I)
nici nu se mai țin
minte. De fapt, și cele
sub 100 de tone au
cam început să lie ui
tate. Nu se uită insă
nici un moment că,
dacă șarjele crlesc me
reu, consumurilje ma
teriale și de energie
nu trebuie să urmeze
același 'drum, j Așa ca.
in același timp, s-au
31 tone ieeconqmisit 50]
ferocrom, 25 t<:Jpe fero.1 jtone nimolibden. 30
L.iaie care
chel. Materiale
fconsumul
reprezintă
oțelărlei pe/ circa 20
de zile.
Oțelarli știe) însă cit
de strlnsă a fost lupta
pentru ocuparea
... r(ța loculocu
lui intii in
... iptrecere.
iptrece; c.
O întrecere care a is
cat numeroase iniția
tive, toate făcute cu
noscute și, im limita
posibilităților. , extin-e
și în celelalte secții
de producție. Așa, de
pildă, secția sculărie a
stabilit un sistem de
punctaj după| care se
apreciază prucis, zil
nic, munca f fiecărui
muncitor. „Adeastă ini
țiativă a avutj un larg
ecou in toate secțiile
de producție, precizea
ză tovarășul Emanuel
Bahici, diredtorul în
treprinderii, Avanta
jele acestuii sistem
constau in aceea că se
poate aprecia exact
aportul fieciirui mun
citor1 la realizarea sar
cinilor do plan, ceea
ce, evident, stimulează
spiritul de întrecere.
De aceea, în prezent
acest sistem d< aprecicre s-a extjns in
toate secțiile de. pro
ducție. Rezultatele nu
au întirziat să apară,
în cinstea zilei de
1 Mai s-au turnat pri
mele piese pentru eoncasoarele gigant și a
doua presă de Î2 000
tone-forță, a crescut
ritmul de livrare .,■ uti
lajelor
metalurgice
pentru Hunedoara și
Călărași, am realizat
un volum mai mare
de utilaje pentru pro
priile dotări. Astăzi

(.simbătă,
26 apri
lie — n.n.) se omo
loghează
presa
de
1 000 tone-forță. Sînt
succese pe care oamenii muncii din intreprinderea
noastră
le consacră zilei' mun
cii. a solidarității in
celor
ternaționale a
ce muncesc".
...Chiar la poarta
întreprinderii, pe un
panou se poate citi :
„In
cinstea zilei de
1 Mai. luna aprilie se
declară lună record.
Obiective:
depășirea
sarcinilor de plan in
fiecare schimb: reali
zarea în avans a pro
duselor destinate in
vestițiilor cu termene
de punere în funcțiu
ne in acest an; econo
mii la materii prime,
materiale, energie și
combustibili;
execu
tarea de produse de
calitate".
Regăsim ecourile aoestei chemări in at
mosfera de lucru din
fiecare secție de pro
ducție.
Pretutindeni,
eforturile sin! concen
trate spre realizarea Și
depășirea sarcinilor de
plan. în condiții de
înaltă tehnicitate, spre
valorificarea resurse
lor interne de creștere
a eficientei, cu con
vingerea fermă că pe
această cale sporește
contribuția
fiecărei
secții, a întregului co
lectiv al întreprinderii
la dezvoltarea si mo
dernizarea economiei
naționale. La forja
grea, maiștrii Dan Birsă și Sergiu Iliescu
predau și preiau
schimbul „din mers",
înțelegem că totul este
in ordine, ..într-adevăr. nu avem
:
nici o
problemă,, ne spune
maistrul Iliescu, cel
care preda schimbul,
Acum sintem siguri
că, în luna aceasta,
vom realiza 105 tone
piese forjate peste
plan,
Sintem
insă
bucuroși că am reu
șit să recuperăm și
restanța la cilindri de

Foto : C. Bursuc

Circuite intrerupte ?
La blocul B 3 de pe strada Ciș
melei nr. 191 din Constanta, circui
tele telefonice, in loc să fie mon
tate și protejate in firida special
construită, sint improvizate in
exterior, pe pereți, la discreția
oricui, și mai ales a copiilor. Din
această cauză, firele sint deseori
rupte, producind tot felul de neca
zuri abonaților, suprapunerea sau
întreruperea convorbirilor etc. Am
sesizat in repetate rinduri aceste

IERI AU IEȘIT DE PE BANDA DE MONTAJ

întocmească formele legale nece
sare și să asigure încărcarea lem
nului și transportul la fabrică.
Poate de această dată conducerea
întreprinderii din Deta va fi mai
receptivă și va lua măsuri de ri-

Pe

sprijin pentru Combi
natul siderurgic Ga
lați".
în secția alternatoare, acolo unde se fa
brică cunoscutele ge
neratoare de 330 MW,
la multe din utilajele
aflate pe fluxul teh
nologic se lucrează
in avans. ,.Printr-o
mai bună pregătire a
fabricației am reușit
să ciștigăm un avans
de o lună de zile la
două generatoare care
vor fi exportate în
Turcia" — ne spune
inginerul Petre Ciuntu, șeful secției. Suc
cesul cel mai de sea
mă este considerat
insă introducerea in
fabricație
a
unor
compensatoare, inslalății de mare
complexitate. care vor
realiza importante ecohomii in transpor
tul energiei electrice
in sistemul național.
Secția mecanică I
este secția de unde se
expediază in aceste
zile cele mai mari
cantități de utilaje:
o cajă degrosisoare
pentru Hunedoara, a
treia mașină de impins blumuri pentru
Galați, primul turn
rotitor
de
turnare
continuă pentru Călărași ș.a. Revenim la
panoul de la intrarea
intreprinderii și intrebăm: este luna aprilie o lună renord ?
„Este, ne spune Horia
Bădescu. șeful sec
ției. Față de media
realizărilor din pri
mul
trimestru.
in
luna aprilie producția
a crescut cu 10 la
sută, adică este mai
mare cu 5 milioane
lei. milioane, care în
seamnă utilaje tehno
logice".
Este ora cind intră
schimbul II. Ora cînd
.muncitorii
trec
pe
lingă panoul de la
poarta intreprinderii.
Ora cind alte anga
jamente vor deveni
fapte. întrecerea con
tinuă.

dicare a lemnului ce putrezește in
.stație, in loc să fie folosit in pro
ducție la fabricarea furnirului.

Teodor HIIÎȚE

șeful stației C.F.R. Șoimi,
județul Bihor

scurt, din scrisori

O Pentru muncitorii petroliști.
La Țicleni, orașul petroliștilor, a
început construirea unui nou bloc
de locuințe și a unei brutării. De
asemenea, baza sportivă a clubu
lui ..Petrolul" din localitate, care
cuprinde terenuri de sport, bazin de
înot, lac de agrement, se va îm
bogăți cu o pistă de popice acope
rită. în prezent, cetățenii. în
frunte cu deputății, sint antrenați
la acțiuni de bună gospodărire și
amenajare a spațiilor verzi, peptru
ca orașul nostru să arate cit mai
frumos, cit mai îngrijit. (Gheorghe
Lupu, orașul
Țicleni,
județul
Gorj).
• Izvorul de sub stradă... în mu
nicipiul Ploiești, pe strada Măce
șului, unei pompe de apă i s-a fi
surat conducta, incit ana curge
fără rost, umplînd... balta risipei.
La sesizările noastre. întreprinde
rea de gospodărie orășenească și
consiliul popular municipal ne-au
dat asigurări că defecțiunea va fi
remediată. Dar ne-am ales doar cu

promisiunile. (Ion Colteanu. strada
Măceșului. Ploiești).

® Cine descuie lacătul ? Cofe
tăria situată in apropierea Școlii
nr. 2 din cartierul Obaha Bistra al
orașului Oțelul Roșu se află sub la
căt de mai bine de un an. De ce
se admite ca acest local să stea
.nefolosit atita vreme, cind in orașul
nostru se simte acut nevoia de noi
spații comerciale ? (Ion Hurtupan,
tehnician, orașul Oțelul Roșu).

e Tergiversare. Locuitorii blo
cului 5 A de pe Șoseaua Pantelimon. dat in folosință în urmă cu
trei ani, au cumpărat un hidrofor
ce a fost montat in subsolul imo
bilului, in vederea Îmbunătățirii
alimentării cu apă a locuințelor de
la etajele 10, 11 și 12. De trei luni
insă lucrătorii I.C.R.A.L.-Foișor
tergiversează, fără motive înte
meiate, emiterea autorizației pen
tru punerea în funcțiune a acestui
hidrofor. (Ion Dumitrașcu, admi
nistratorul blocului 5 A, Șoseaua
Pantelimon, București).
i—
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' VIZITA DE LUCRU A TOVARAȘIJIUINICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL ILFOV

Ca în atitea rinduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consultîndu-se cu oamenii muncii, cu specialiștii, cere sâ se acționeze cu hctârire pentru teaiizarea unei agriculturi moderne, pentru creșterea producției agricole, punind in valoare, cu mai multă energie, forța de muncă și
mijloacele tehnice cu care sînt înzestrate unitățile economice
(Urmare din pag. I)
tora, inclusiv cursul superior al lalomiței.
Secretarul general al partidului
atrage atenția că recuperarea rapidă
și radicală a suprafețelor agricole
existente, afectate de excesul de
umiditate și stagnarea apelor, con
stituie problema prioritară a activi
tății de îmbunătățiri funciare, că la
soluționarea ei optimă trebuie să
participe, cu forțe unite, hidroamelioratori, pedologi, agronomi, cerce
tători din cadrul Academiei de Știin
țe Agricole și Silvice pentru a se
realiza lucrări complexe și eficiente.

în acest sens, tovarășul Nicolae
Ceaușescu recomandă specialiștilor
sâ elaboreze, pină in vara acestui an,
un program unitar de amenajare in
tegrală a unei suprafețe de peste
100 000 ha care să cuprindă zona de
nord de Capitală pină in apropierea
localităților Titu și Urziceni, program
ce urmează să fie realizat pină in
1985. Secretarul general al partidului
a indicat ca la elaborarea acestui
program să se ia in considerare atit
experiența proprie, cit și experiența
altor țări cu veche tradiție in lucrări
de drenaj și îmbunătățiri funciare.
Examinind proiectele prezentate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi

DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU
Tineretul - viitorul națiunii
noastre socialiste

Editura politică

A apărut volumul :

CONTRIBUȚIA ESENȚIALĂ
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Ia reorganizarea U.T.C., la unirea mișcării ti
neretului în lupta împotriva fascismului, la
asigurarea unei dezvoltări noi, socialiste
a patriei
Editura politică

• SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT
GIMNASTICĂ
campionatelor

Timo de doua zile, sala sporturi
lor din Bacău a găzduit Întrecerile
finale ale campionatelor republicane
universitare la gimnastică ritmică
modernă. Au luat parte gimnaste din
centrele universitare București. Timi
șoara, Iași, Galați ș.a. întrecerea —
atit pe echipe, cit si la individual —
a dovedit buna pregătire a concu
rentelor și a oferit reușite spectaco
le sportive. Titlul de campioană universitară pe acest an a revenit echipei de gimnastică dc la Institu

universitare

tul politehnic din Capitală, antrena
tă de lectorul universitar Gineta
Stoenescu. Pe locurile următoare s-au
clasat echipele A.S.E. și Universita
tea București. La individual. între
cerile de La categoria maestre au
fost dominate de studentele de- la
Institutul dc inv&țămint superior din
Constanța, titlul de campioană revenindu-i studentei Coca Carmen, La
categoria I. titlul a fost ciștigat de
timișoreanca Monica Weiss. (Gh.
Baltă).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatele europene de hal
tere au programat la Belgrad între
cerile de la categoria pană (60 kg), in
care sportivul român Gelu Radu a cu
cerit medalia de bronz la stilul ..arun
cat", cu performanta de 150 kg — re
cord national egalat. Medalia de aur
a revenit lui Iurik Sarkisian (U.R.S.S.)
— 160 kg. iar cea de argint lui Ștefan
Dimitrov (Bulgaria) — 157.500 kg.
în totalul celor două stiluri, titlul
da campion continental a fost cîstigat
de Stefan Dimitrov, cu 285 kg. urmat
de Iurik Sarkisian — 2B0 kg și Wieislaw Pawluk (Polonia) — 275 kg.
Halterofilii români Gelu Radu și
Constantin Chiru au ocupat locurile
cinci și, respectiv, șase, cu același re
zultat — 265 kg.
• Competiția internațională mas
culină de baschet desfășurată la
Eberswalde (R.D. Germană) a fost
ciștigată de selecționata României,
care a terminat neînvinsă turneul,
totalizind 6 puncte.
Baschetbaliștii români au învins pe
rînd echipele R.D. Germane, cu scorul
de 120—89 : Ungariei, cu 123—93 si, în
meciul decisiv, reprezentativa Polo
niei. cu 109—103.

șeuri, menită să filtreze apa care
pătrunde in conducte. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu cere ca viteza de
înaintare a mașinilor de săpat să fie
accelerată prin îngustarea dispoziti
velor de săpare, recomandind, tot
odată. înlocuirea stratului de pislă
printr-un strat de pietriș sau din alte
materiale mai ieftine. în ceea ce
privește conductele, se recomandă să
se folosească cu precădere tuburile
de ceramică.
Examinind împreună cu specialiștii
alte aspecte legate de desecarea so
lului. tovarășul Nicolae Ceaușescu a
indicat ca în terenurile cu exces de
umiditate să se efectueze lucrări de

S-a încheiat „Colocviul teatral64 de Ia Sî. Gheorghe

A apărut volumul :

Finalele

cat ca prin amenajările ce se vor
realiza pe cursurile de apă din zonă,
lacurile de acumulare să servească
atît la irigarea unor terenuri culti
vate, în special, cu legume, cit și
pentru pisciculturii, asigurindu-se
astfel o puternică bază de aprovizio
nare pentru Capitală.
în continuare, secretarul general
al partidului a inspectat modul în
care se realizează pe acest șantier
lucrările de drenaj cu ajutorul unor
mașini de înaltă tehnicitate. Aceste
mașini execută simultan săparea
șanțurilor și amplasarea conductelor
de drenaj prevăzute cu orificii și
acoperite de o fișie de pîslă din de

• Tradiționala competiție interna
țională de canotaj academic „Regata
Pancearevo" s-a încheiat cu un re
marcabil succes al sportivelor român
ce. care in ziua a doua de întreceri
au ciștigat toate cele cinci probe dis
putate. în probii de schif simplu, cam
pioana mondială Sanda Tom," a ocu
pat primul loc. cu timpul de 4T6”2/10.
întrecind-o pe reprezentanta Bulga
riei. clasată pe locul secund, cu
4’22”8/10. Celelalte victorii au fost rea
lizate în probele de 2 fără cirmaci —
4’04”4/10 ; dublu vîsle — 3’47”3/10 ;
4 plus 1 vîsle — 3’42”8/10 și 4 plus 1
rame - 3’45”4/10.
în prima zi a competiției, sportivele
românce au terminat învingătoare in
patru probe.
• în cadrul concursului internatio
nal de canotaj academic de la
Mannheim (R.F. Germania), echipajul
României (Petre Ceapura — Gheorghe
Bularda plus Lovrenschi) a ciștigat
proba de 2 plus 1, cu timpul de
6'40”4/10.
• La Paris, în cadrul campionate
lor internaționale de tir ale Franței,
țintașul român Marin Stan a terminat
învingător in proba de pistol viteză
cu rezultatul de 594 puncte.

Juriul a acordat numeroase premii colectivelor artis
tice participante și unor actori români, maghiari, ger
mani, slujitori talentați ai teatrului contemporan
Duminică s-a încheiat, la Sfintu
Gheorghe, Colocviul teatral organizat
în cadrul Festivalului național „Cin
tarea României'1 dc Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, Asociația oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale. Comitetul de cul
tură și educație socialistă al jude
țului Covasna și Teatrul maghiar de
stat din Sfintu Gheorghe. Această
prestigioasă manifestare culturală,
aflată la cea de-a doua ediție — la
care au participat cele șase teatre
maghiare — din CIuj-Napoca, Ora
dea, Tg. Mureș. Timișoara. Satu
Mare. Sfintu Gheorghe
teatrele
germane din Timișoara și Sibiu. Tea
trul evreiesc din București, Teatrul
„Bulandra" din București. Teatrul
popular din Odorheiu Secuiesc si
formația Institutului de teatru
„SzentgySrgyl Istvân" din Tg. Mureș
— se înscrie cu pregnanță în preo
cupările de amplă respirație inițiate
ca materializare a politicii culturale
a partidului nostru, de valorificare
și evidențiere a tuturor valorilor ar
tistice ale țării, in slujba nobilelor, țe
luri ale educării patriotice, etice, es
tetice a oamenilor muncii.
în încheierea colocviului, juriul a
acordat, următoarele premii : premiul
pentru cel mai bun spectacol : „Două
surori" de Hans Kchrer . — Teatrul
german de stat din Timișoara : pre
miul pentru regie : Seprbdi Kiss
Attila pentru realizarea spectacolu
lui „Manechinele" de Csiki Lăszld —
Teatrul maghiar de stat din Sfintu
Gheorghe : premiul pentru scenogra
fie : Kemeny Arpăd, pentru decoru
rile și costumele spectacolului „Ma
nechinele" ; premiul pentru cea mai
bună interpretare a unui rol mascu

SLOBOZIA. ® în organiza
rea bibliotecii județene și a
Casei corpului didactic a avut
loc Ia Slobozia simpozionul „Un
veac de la nașterea Iui Tudor
Arghezi". Și-au adus contribu
ția Mitzura Arghezi, care a vor
bit despre .,Tudor Arghezi, mai
mult decît poetul", și profesor
universitar dr. Vasile Netea,
care a ținut conferința „Arta
publicistică la Tudor Arghezi".
Au mai fost prezentate 12 co
municări de către profesori de
limbâ și literatură română din
județul Ialomița. (Mihai Vișoiu).
ARGEȘ. ® în întâmpinarea
celui de-al XI-lea Congres al
U.T.C., la Rucăr, frumoasă loca
litate de munte, s-a desfășurat a
opta ediție a festivalului de mu
zică populară al elevilor „Floarea
de stâncă I960". Au participat 24
de concurenți din 11 județe ale
tării. Juriul a acordat premiul I
elevelor Ileana Andritoiu din
județul Caraș-Severin și Daniela
Cernea din județul Argeș. (Gh.
Cîrstea).
TULCEA • Consiliul edu
cației politice și culturii socia
liste din orașul Macin a organi
zat in perioada 20—27 aprilie o
„săptămînă culturală" a orașului
Măcin, manifestare înscrisă în

lin Ion Caramitru, realizatorul per
sonajului Nagelschmldt in spectacolul
„Floriile unui geambaș" de Siitd An
dras, Teatrul „Bulandra" din Bucu
rești ; premiul pentru cea mai bună
interpretare a unui rol feminin : Szeles Anna, realizatoarea personajului
Dufy in spectacolul „A cincea lebă
dă" de Paul Everae al Teatrului
maghiar de stat din Cluj-Napoca și
ex-acquo, actriței Molnăr Gizella pen
tru realizarea rolului Soția din spec
tacolul „Manechinele" : premiul spe
cial al juriului — pentru spiritul de
echipă manifestat în creație — specta
colului „Cain și Abel" de Siitd An
dras al Institutului de teatru „Szentgydrgyi Istvân" din Tg. Mureș. S-au
mai acordat premii pentru cel mai
bun rol episodic, premii ale ziarelor
cotidiarie ' „Cuvîntul nou" și „Megyei
Tiikbr" din Sfintu Gheorghe și ale
săptăminalelor „Brassoi Lapok" și
„Ifjumunkas", (Tomuri Geza).

vremea
Timpul probabil pentru silele de 30
aprilie, 1 și 2 mai. In țară : Vreme in
general frumoasă, cu cer variabil. Vor
cădea averse izolate de ploaie, mai ales
în zonele $e deal și munte. Vini mo
derai. Minimele vor fi cuprinse între
2 și 12 grade, iar valorile maxime vor
oscila între 15 și 25 de grade, local mai
ridicate. Izolat, in zona de munte, con
diții dp grindină. In București : Vreme
in general frumoasă, cu cer variabil.
Vînt slab pînâ la moderat. Tempera
tura ușor variabilă. Minimele vor fi
cuprinse intte 8 și 12 grade, iar valorile
maxime vor oscila între 18 și 21 de
grade.

cadrul
Festivalului
național
„Cintarea României". La casa
de cultură a orașului a avut
loc o dezbatere pe tema
„Filmul politic — mijloc de cu
noaștere a procesului revolu
ționar din patria noastră", ur
mată de vizionarea filmului
„Puterea și Adevărul". în foaie
rul Casei de cultură a avut loc
vernisajul expoziției de carte
intitulată : „Cartea de artă —

mijloc de educație". (Neculai
Amihulesei).
BACĂU ® La galeriile de artă
a fost deschis „Salonul băcăuan
al cărții", manifestare înscrisă
în cadrul generos al Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei" și al acțitmilor dedicate săr
bătoririi a 2050 de ani de la
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent. Timp de
o săptămînă, în instituțiile de
artă, in întreprinderi și în co
munele județului s-au organizat
ample acțiuni cultural-educati
ve. simpozioane, recitaluri de
poezie. întâlniri ale scriitorilor
cu cititorii etc. (Gh. Baltă).
ALBA. 9 în orașul Sebeș este
organizată, in această pei-ioadă.

afînare prin arături adinei și subsolaje pină la 80 cm, care să permită
un drena'j natural, scurgerea apelor
spre rigolele și canalele special ame
najate.
în imediata apropiere a șantieru
lui, secretarul general a examinat
culturile de pe un lan de griu însămînțat în toamnă. Griul se prezintă
în general bine, dar pe alocuri nu
are densitatea corespunzătoare.
în încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu recomandă Minis
terului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Consiliului Național al Ape
lor ca. in colaborare cu Academia de
Științe Agricole și Silvice, cu alte

tV

instituții de specialitate, să revadă
intregul plan de îmbunătățiri funcia
re pentru anii următori, să se treacă
de urgență la elaborarea unor lucrări
similare în zone la vest de Capitală
și în luncile Jijiei și Bîrladului, in
cimpia de vest a țării, precum și în
toate zonele cu exces de umiditate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
ca la aceste lucrări de deosebită im
portanța pentru economia naționaiă
să participe, in afară de lucrătorii și
specialiștii din domeniul hidroameliorațiilor, țăranii cooperatori și mun
citorii din întreprinderile agricole
de stat, să se organizeze șaptiere aie
tineretului pentru ca intregul pro

gram să fie realizat cit mai rapid și
în cele mai bune condiții.
Cadrele de conducere ale Ministe
rului Agriculturii și Consiliului Na
țional al Apelor, precum și specia
liștii prezenți la acest dialog de lu
cru s-au angajat să treacă de îndată
la definitivarea programului de Îm
bunătățiri funciare corespunzător
orientărilor date de secretarul gene
ral al partidului, să ia toate măsu
rile necesare pentru accelerarea lu
crărilor pe toate șantierele pentru a
asigura și pe această cale obținerea
unor recolte bogate, aducind o con
tribuție sporită la creșterea avuției
naționale, la ridicarea nivelului de
trai al întregului nostru popor.

TREI DECENII DE LA STABILIREA RELAȚIILOR
DIPLOMATICE DINTRE ROMÂNIA Șl MONGOLIA

PROGRAMUL 1
10,00 Ora TV de fizică (consultații).
Olimpiada școlară de fizică
11>,CO Film serial : „Dallas — Compania
petrolieră EWing". Reluarea episo
dului 34
11.50 Telex
ia.00 închiderea programului
16,00 Telex
13,05 1 Mai — luptă, unitate, solidari
tate — documentar
16.25 Din tarile socialiste
16.50 Tragerea de amortizare ADAS
16,55 Clubul tineretului. Ediție dedicată
forumului tinerei generații
17,40 întrebări șl răspunsuri. Emisiune
consacrată aprofundării unor as
pecte din tematica invătămintulul
politico-ideologic
16.05 Japonia — reportaj
18.25 Almanah pionieresc
18.51 1001 de seri
18,06 Telejurnal « 1 Mal — Zilei mun
cii — fapțeie de muncă ale tării
19,20 Reportaj serial (II). 1 Mai — un
nume șl un renume
19,46 Cu răspundere, cu toate forțele la
rea mai grabnică dintre lucrările
acestei primăveri : semănatul
ÎS,55 Teatru TV : „Citadela sfârimată"
de Hdria Lovlnescu. Premieră TV.
21,50 Telejurnal

Se împlinesc astăzi 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice
dintre România si Mongolia, act politic de o deosebită însemnătate in
cronica relațiilor de prietenie dintre cele două tari, care a dat expresie
voinței reciproce de a extinde și aprofunda colaborarea noastră in cele
mai diferite domenii.
Avind ca liant comunitatea de orînduire și de teluri si întemeiată
pe principiile trainice ale respectării independentei și suveranității națio
nale, egalității in drepturi și avantajului reciproc, conlucrarea românomongolă a cunoscut, in aceste decenii, o continuă dezvoltare in cele mai
diferite domenii.
Un moment deosebit in cronica relațiilor reciproce l-au constituit vi
zita întreprinsă in R.P. Mongolă de delegația de partid si guvernamentală
română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. și convorbirile purtate
cu. acest prilej cu tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal: în spiritul înțelegeri
lor convenite la nivel înalt, au cunoscut o dezvoltară ascendentă rapor
turile pe tărim economic, inclusiv realizarea in Mongolia a unor obiec
tive prin eforturile noastre comune, conlucrarea pe tărimul silinței și
tehnicii, culturii și invățămîntului ș.a. Pornindu-se de la caracterul com
plementar al economiilor celor două țări, de la interesele construcției so
cialiste, se realizează noi. acțiuni pentru extinderea Si aprofundarea cola
borării, în folosul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.
Cu prilejul aniversării de astăzi, poporul român adresează poporului
prieten mongol calde felicitări și •sincere urări de a obține noi succese
in construcția socialistă, în propășirea necontenită a patriei sale.

PROGRAMUL 2

17,80 Muzică populară
18,00 Copilărie, anj de aur. In Intlmpinarea celei de-a JV-a Conferințe
Naționale a Organizației Pionieri
lor
18,15 Pentru tine, tara mea — muzică
ușoară românească
18,33 Buletin rutier — informații pentru
conducătorii auto
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal • 1 Mai — Zilei muncii
— faptele de muncă ale tării
19.M Studio liric 'M>
28,26 Viata economică a Capitalei
20.50 Tara mea. mindria mea — coruri
muncitorești
21.00 Moștenire pentru viitor : poetul
Ion Vinea
21.30 Muzică ușoară
21.50 Telejurnal

o . suită de manifestări culturaleducative si artistice. reunite
sub genericul „De la vatră de
istorie la poartă de lumină".
Programul manifestării, aflată la
a patra ediție, cuprinde, prin
tre altele, simpozionul „Partidul
— centru vital al națiunii noas
tre socialiste" și sesiunea de co
municări eu tema „Două mii
cincizeci de ani de la crearea
primului stat dac centralizat și
independent sub conducerea lui
Burebista". ® La Combinatul de
prelucrare a lemnului din Blaj a
fost deschisă o expoziție itine
rantă de artă plastică, cu lucrări
executate de pictori amatori din
județ. în perioada următoare,
expoziția va poposi și pe platfor
mele industriale din orașele Aiud
și Ocna Mureș. (Ștefan Dinică).
MUREȘ. 9 Sub genericul „Pe
Mureș și Gurghiu". la cinemato
graful „Arta" din Tg. Mureș, an
samblul folcloric „Ciobănașul" al
clubului întreprinderii „Prodcomplex" a susținut un spectacol cu
cele mai cunoscute cîntece și
jocuri din cimpia Transilvaniei
și zona Mureșului de Sus, La
reușita spectacolului și-au dat
concursul, âlături de artiștii
amatori, soliști ai ansamblului
artistic „Mureșul" și colaboratori
ai Radioteleviziunii Române.
(Gh. Giurgiu).

UN ORAȘ AL TINEREȚII
Din discuțiile cu prietenii mon
mără acum 70 de întreprinderi indus
goli aveam să aflăm că vechea
triale. „Insulele de iurte" care au mai
Urga. reședința statului feudal mon
rămas sînt „împinse" de noile car
tiere spre periferie. Dominanta ora
gol, a fost pină in anul 1778 un oraș
șului o reprezintă blocurile.- clădirile
in transhumantă, a cărui populație,
moderne, funcțional construite. Pa
crescătoare de animale, se muta in
latul administrativ. Universitatea și
întregime, in funcție de anotimp,
Academia de științe, teatrul drama
de-a lungul rîurilor Tool și Selenga.
tic, cel de operă și balet, ca si alte
După ce. la finele secolului al XVIIIedificii ■ de cultură, un număr de ho
lea s-a transformat intr-o așezare
stabilă, în 1911 a devenit capitala
teluri. inclusiv cele aflate în constric
ție, caracterizează noua fizionomie a
Mongoliei. Doar citeva clădiri admi
orașului. Pentru vizitatorul din țara
nistrative. ateliere meșteșugărești,
noastră este un motiv de satisfacție
centre de cult și dețpgzitele unor fir
sâ poată admira o serie de obiective,
me străine constituiau aici edificiile
între care clădirea circului — replică
cu caracter permanent. în rest — iur
arhitectonică a ce
te. în 1924. Adu
lui din București
narea poporului,
eunoșcută sub nu ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE — o fabrică de
tricotaje, un com
mele de Marele
binat de prelu
Hural, a dat capi
crare a lemnului,
talei actualul ei
realizate cu sprijinul proiectanților
nume — Ulan Bator, adică „Viteazul
.și
constructorilor
români
sau dotate
roșu", simbolizînd noua etapă, de
cu utilaje din țara noastră.
ample transformări sociale îrț, care a
pășit țara, în urma revoluției popu
Dezvoltarea ULan Batorului este o
lare.
expresie a dezvoltării întregii țări,
După cum aveam să aflăm de la
prin valorificarea tot mai intensă a
tovarășul Tomoriin Jadanbiaa. arhi
bogățiilor ei. Eforturi deosebite se
tectul-șef al orașului, primele con
depun pentru asigurarea resurselor
strucții mai importante datează de
energetice. între care locul prepon
după 1930. In ultimii douăzeci de ani
derent revine cărbunelui. Anul aces
populația capitalei a crescut de peste
ta Se prevede extragerea a 4.9 mili
cinci ori și depășește azi 370 000 lo
oane tone de cărbune, produdtia res
cuitori. reprezentând mai mult de 20
pectivă urmînd să crească an de an.
la sută din populația țării. Arhitecîn ultimul timp au fost descoperite
tul-șef menționează că in următorul
peste 200 de zăcăminte.
cincinal populația sâ se va apropia
Se dezvoltă și alte sectoare ale in
de o jumătate de milion, iar oină in
anul 2000, împreună cu cei trei sa
dustriei extractive. Anul acesta, de
teliți ai săi —- Sanghino. Nalaich și
pildă, urmează să fie date în func
Emeelte — va ajunge la 600 000 de
ție. la întreaga capacitate, complexul
locuitori. Media de vîrstă este tână
de cupru-molibden „Erdent". consi
ră : 70 la sută din populație este sub
derat cel mai mare de acest fel din
35 de ani. din care 45 la sută sub 16
Asia și printre primele zece Între
ani. înfățișarea de astăzi a orașului
este rezultatul înfăptuirii planurilor
prinderi miniere din lume.
generale de dezvoltare, lncepind din
Munca rodnică materializată în ex
1951. Iar actualul plan general, apro
tracția și prelucrarea bogățiilor sub
bat. de guvern în 1976, prefigurează
solului, construcția de fabrici, extin
dezvoltarea Ulan Batorului’ pină la
derea și modernizarea orașelor sînt
sfîrșitul secolului.
elemente caracteristice ale actualei
Vizitatorului 1 se înfățișează în
etape de dezvoltare a Mongoliei prie
prezent perspectiva unor bulevarde
largi, străjuite de clădiri monumen
tene.
tale și cartiere industriale. Orașul,
Al. PLAIEȘU
după cum ne relatează gazdele, nu
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Domnului ALHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria,
Comandant suprem al forțelor armate nigeriene
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pe calea progresului și
bunăstării poporului «igeițian prieten.

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului
al Republicii Democrate Populare Yemen
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcțiile de secretar general al
Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit și președinte al Prezidiului
Consiliului Suprem al Poporului, vă transmit felicitări cordiale și îmi exprim
convingerea că relațiile de colaborare dintre partidele și țările noastre se vor
dezvolta, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și
colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Tn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,
al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al guvernului și
poporului ungar, exprimăm dumneavoastră și poporului român sincere
mulțumiri pentru urările de bine, prietenești, transmise cu prilejul celei de-a
35-a aniversări a eliberării Ungariei, sărbătoarea noastră națională.
Sîntem convinși că relațiile de colaborare dintre partidele și popoarele
noastre se vor întări și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului și
internaționalismului proletar.
Folosim acest prilej pentru a ura poporului Republicii Socialiste România
noi succese în construcția socialismului.

KADAR JANOS
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial
al Republicii Populare Ungare

LAZAR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru
al guvernului, a adresat o telegramă
de felicitare primului ministru al Re
publicii Tunisiene. Mohamed Mzali,
cu prilej:iul numirii sale în această
funcție. In telegramă se exprimă, tot-

odată, convingerea că relațiile de
prietenie și cooperare româno-tuni
siene se vor dezvolta necontenit în
toate domeniile, spre folosul popoare
lor noastre, al cauzei păcii, destin
derii și înțelegerii între popoare.

Luni după-amiază, tovarășul Virgil
Cazacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul
Tayssir Khaled, membru al Biroului
Politic al C.C. al Frontului Democra
tic pentru Eliberarea Palestinei, șeful
Secției pentru relații externe a

F.D.E.P. întîlnirea, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, a prilejuit efectuarea unui
schimb de păreri privind preocupările
actuale ale P.C.R. și F.D.E.P., precum
și unele aspecte ale situației interna
ționale.

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România., Ștefan
Andrei, a adresat o telegramă de
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mongo
le, -Mangalin Dughersuren, cu prile
jul celei de-a 30-a aniversări a sta
bilirii relațiilor diplomatice dintre
cele două țări.
în telegramă se relevă că actul de
acum trei decenii a creat cadrul co
respunzător pentru dezvoltarea, pe
multiple planuri, a legăturilor de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări socialiste pe baza princi
piilor solidarității internaționale, egalității în drepturi, independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului
reciproc și întrajutorării tovărășești.
Subliniindu-se importanta deosebită
pe care au avut-o în întărirea prie
teniei și adincirea colaborării românomongole convorbirile tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu tovarășul Jumjaaghin Tedenbal, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural
Popular, precum și înțelegerile con
venite cu acest prilej, în telegramă
se exprimă convingerea că relațiile

(Urmare din pag. I)
faptul că numărul de militari rapor
tat la mia de kilometri pătrați este
pe continentul nostru de 5 ori mai
mare față de Asia, de 29 de ori față
de America Latină și de 30 de ori
față de Africa.
Securitatea europeană a ajuns un
imperativ primordial deoarece Europa este continentul unde își au
principalele dispozitive cele două
blocuri militare — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia. Cheltuielile pen
tru înarmări ale statelor membre ale
celor două blocuri. împreună cu cele
ale celorlalte state europene. însu
mează fantastica sumă de 1 miliard
de dolari pe zi. Europa deține pon
derea net precumpănitoare in ce pri
vește înarmările, statelor semnatare
ale Actului final de la Helsinki revenindu-le circa 80 la sută din totalul
cheltuielilor militare mondiale.
Nu. „continentul-lumină“ nu trebuie
transformat într-o imensă tortă mis
tuitoare. ' Europa nu mai suportă nici
o armă în plus, nici o bombă, nici o
rachetă. Stîrnesc de aceea o legitimă
îngrijorare in rîndul opiniei publice
hotăririle privind amplasarea în Eu
ropa a unor noi tipuri de arme nu
cleare — cum ar fi hotărîrea N.A.T.O.
de instalare în unele țări membre a
noi rachete ultraperfectionate. Este
evident că instalarea de noi rachete
ar stimula și mai puternic cursa
înarmărilor, ar duce la o și mai mare
Creștere a riscurilor de declanșare a
unei conflagrații pustiitoare.
Desigur, nimeni nu poate subesti
ma sau nega necesitatea unui echili
bru de forțe care să ofere garanții
de securitate tuturor statelor. Un ase
menea echilibru nu se poate obține
însă și nu se va putea obține nicio
dată cu adevărat prin intensificarea
înarmărilor. Dealtfel, în condițiile ac
tualelor progrese tehnologice, noțiu
nea de echilibru în mers, în plin di
namism este o iluzie. In realitate, fie
care tentativă, de o parte, de a resta
bili un imaginar echilibru determină
reacția celeilalte nărti. se constituie
intr-un nou impuls în competiția
înarmărilor. Un echilibru real de
forțe poate și trebuie să fie reali-

zilei
de prietenie și colaborare dintre cele
două partide și țări se vor dezvolta
în continuare. în interesul popoare
lor român și mongol, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.
Cu același prilej, ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare
Mongole. Mangalin Dughersuren. a
trimis o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Stefan An
drei.
★

Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea și Asociația
româno-japoneză au orde prietenie _,
ganizat luni, in Capitală, o manifes
tare culturală consacrată Zilei națio
nale a Japoniei. Cu acest prilej, zia
ristul Florea Țuiu a înfățișat impresii
de călătorie din Japonia. A rulat
apoi un film documentar realizat de
studiourile cinematografice japoneze.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. Asociației de prietenie
româno-japoneză, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te. Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un nu
meros public.
Au fost de față Yuzuru Murakami,
ambasadorul Japoniei la București, șl
membri ai ambasadei.
(Agerpres)

zat nu pe calea amplasării • de noi
trupe și armamente, nu pe calea in
tensificării cursei înarmărilor, ci.
dimpotrivă, prin coborîrea continuă
a plafonulu: înarmărilor, prin renun
țarea concomitentă la crearea de noi
tipuri de arme și armamente, adop
tarea unor măsuri de dezangajare
militară și dezarmare.
Securitatea europeană s-a impus
astfel ca o problemă de viată pentru
popoarele continentului, pentru toate
popoarele lumii. Partidul si sfatul
nostru au Înscris, asa cum se știe
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Ministrul de externe al României primit
de președintele Indiei
DELHI 28 (Agerpres). — în cursul
vizitei oficiale pe care o întreprinde
în India, tovarășul Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe al Româ
niei. a fost primit luni de Neelam
Sanjiva Reddy, președintele Repu
blicii India.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, ministrul de
externe a adresat calde salutări, urări
de sănătate și fericire personală pre
ședintelui Indiei, de prosperitate și
pace poporului indian prieten.
La rindul său. președintele Sanjiva
Reddy a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu mulțu
miri cordiale pentru salutul primit,
urări de sănătate și fericire, de pace
și progres poporului român prieten.
în cadrul discuției, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, de deplină
înțelegere și stimă reciprocă, a fost
exprimată satisfacția celor două părți
pentru cursul pozitiv al raporturilor
româno-indiene pe plan politic, eco
nomic și în alte domenii, scotîndu-se
în evidentă existența unor perspecti
ve dintre cele mai favorabile pentru

adincirea și extinderea raporturilor
bilaterale pe baza avantajului reci
proc, corespunzător intereselor și
aspirațiilor celor două țări si popoa
re prietene.
Totodată, s-au evidențiat identita
tea sau convergenta pozițiilor Româ
niei și Indiei în aprecierea probleme
lor internaționale, a gravității situa
ției cu care este confruntată în pre
zent omenirea. S-a subliniat necesi
tatea unei abordări constructive a po
sibilităților de depășire a actualei
stări' de lucruri, pentru asigurarea
continuității politicii de pace, de
destindere și de independentă națio
nală, de care să poată beneficia toate
popoarele, toate națiunile, pentru a
se garanta respectarea dreptului im
prescriptibil al fiecărui stat de a se
dezvolta potrivit aspirațiilor legitime
ale propriului său popor.
Președintele Indiei a dat o Înaltă
apreciere rolului și aportului Româ
niei, ale președintelui
Nicolae
Ceaușescu în solutionarea în inte
resul popoarelor a problemelor inter
naționale.

★

La Delhi au început convorbirile
dintre Ștefan Andrei, ministrul de
externe al României, și P. V. Narasimha Rao, ministrul de externe al
Indiei.
în cursul convorbirilor a fost făcută
o analiză a stadiului actual și a per
spectivelor de dezvoltare a raportu
rilor bilaterale, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și
în alte domenii de interes comun.
A avut loc, de asemenea, un amplu
schimb de vederi privind unele probleme ale vieții internaționale contemporane.
Miniștrii de externe ai celor două
¥_________
______ _rolul deo
țări
au scos în evidență
sebit pe care l-au avut întîlnirile și
convorbirile româno-indiene la nivel
înalt în extinderea și diversificarea
raporturilor prietenești dintre cele
două țări și popoare, înțelegerile
convenite cu aceste ocazii între
tovarășul Nicolae Ceaușescu. președințele Republicii Socialiste Româ
nia. și primul ministru al Indiei,
Indira Gandhi. Totodată, a fost sub
liniat cu mare satisfacție faptul că
India și România se situează pe po
ziții identice sau foarte apropiate
în marile probleme cu care este
confruntată în prezent omenirea.
în cursul schimbului de vederi
asupra principalelor probleme ale
vieții contemporane a fost subli
niată necesitatea de a se acționa pen
tru oprirea procesului de înrăutățire
a situației internaționale, pentru re-

zolvarea politică a tuturor situațiilor
de încordare și conflict, pentru tre
cerea la măsuri de dezarmare, si în
primul rînd de dezarmare nucleară,
pentru lichidarea subdezvoltării și
instaurarea unei noi ordini econo-mice internaționale, pentru conti
nuarea unei politici de pace, destin
dere și asigurare a independenței
naționale a tuturor statelor.
în cursul unui dineu oficial oferit
de P. V. Narasimha Rao. cei I doi
miniștri de externe au toastat pentru sănătatea președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, a președintelui Republicii
India, Neelam Sanjiva Reddy, și a
primului ministru indian, Indira
Gandhi, pentru întărirea prieteniei și
colaborării dintre România și India.
★

Cu prilejul vizitei întreprinse la
Delhi, ministrul român al afacerilor
externe a avut întilniri de lucru
cu Pranab Kumar Mukherjee, minis
trul comerțului și siderurgiei, și cu
Charanjit Chanana, ministrul de
stat al industriei. în cursul con
vorbirilor a fost exprimată dorința
comună de valorificare a posibilită
ților crescînde existente în domeniul
dezvoltării raporturilor de colaborare
economică dintre cele două țări și
popoare, îndeosebi în ceea ce privește cooperarea în producția industrială.

Reuniunea la nivel înalt a
LAGOS 28 (Agerpres). — La La
gos au început luni lucrările con
ferinței la nivel înalt a Organizației
Unității Africane consacrate proble
melor economice. Tn cadrul dezbate
rilor este examinat Planul de acțiu
ne de la Lagos privind înfăptuirea
strategiei de dezvoltare a țărilor africane pe baza principiilor autoasigurârii naționale și colective, Docu-

.u.

mentul a fost studiat la recent în
cheiata sesiune din capitala Nigeriei
a Consiliului ministerial al O.U.A..
fiind acum prezentat spre aprobare
șefilor de stat și guvern. Edem Kodjo,
secretarul general al Organizației
Unității Africane, a prezentat un ra
port cu privire la situația economică
a țărilor continentului și la perspec
tivele lor de dezvoltare.

„Drumul spre pace presupune, obligatoriu,
eliminarea armelor nucleare"
Ample demonstrații în S.U.A. in sprijinul dezarmării
WASHINGTON - (Agerpres). —
buie să uite că in urma unui război
nuclear nu pot exista supraviețuiPeste 30 000 de persoane au participat
tori".
la demonstrațiile organizate la Wa
Alte personalități care au luat, de
shington și in alte regiuni ale S.U.A.
asemenea, cuvintul au subliniat ne
împotriva armelor nucleare — in
cesitatea încetării folosirii forței aformează agențiile Associated Press
tomului in scopuri destructive, proși United Press International. De
nunțindu-se pentru scoaterea în amonstrațiile. menționează agențiile,
fara legii a armelor nucleare, promo
au fost prilejuite de lansarea celui
varea utilizării energiei atomice ex
de-al doilea submarin ..Trident", do
clusiv în scopuri pașnice, folosirea
tat cu rachete nucleare.
fondurilor destinate înarmărilor pen
„Drumul către pace presupune in
mod obligatoriu eliminarea armelor
tru eliminareă șomajului, pentru so
■ nucleare", a declarat, in acest sens,
luționarea problemelor economice cu
în cadrul demonstrației desfășurate
care sînt confruntate. în prezent, Sta
la Washington. Barri Commoner, cu
tele Unite si pentru asigurarea de
noscut militant american pentru in
drepturi egale pentru toți cetățenii
terzicerea armelor de distrugere in
tării.
masă. „Nimeni, a spus el. nu tre-

co-științifice. pentru realizarea în co
mun a unor proiecte grandioase în
domenii de mare actualitate cum sînt
cel al energiei, valorificării materii
lor prime, comunicațiilor, transportu
rilor etc ; în același timp, țara noas
tră se pronunță pentru extinderea
schimburilor pe tărimul culturii și
artei, pentru colaboițare în alte do
menii. inclusiv în rezolvarea unor
probleme de ordin umanitar, considerind că in acest sens o importanță
deosebită are soluționarea aspectelor
legate de lichidarea inegalităților e-

zarea popoarelor europene. încât acestea să-și facă auzit mai energic
glasul, să-și impună cu mai multă
fermitate voința de pace și securita
te. să determine continuarea hotărâtă
a cursului spre destindere.
Cu atît mai mult în actualele îm
prejurări, de accentuare puternică a
încordării internaționale, se impune
intensificarea eforturilor pentru o te
meinică pregătire a viitoarei reuni
uni generai-europene de la Madrid,
incit aceasta să dea un nou impuls
colaborării in Europa și, in mod con-

conomice și sociale, de îmbunătățirea
condițiilor de muncă și viată ale ma
selor largi europene. Justețea po
ziției consecvente a României in
favoarea securității europene a
fost pe deplin confirmată de cursul
evenimentelor, de afirmarea tot mai
puternică a voinței de pace și colabo
rare a popoarelor continentului, care
au determinat organizarea istoricei
conferințe de la Helsinki din vara
anului 1975.
Perioada care a trecut a verificat
totodată clarviziunea poziției Româ
niei. care a pornit de la realitatea că
adoptarea documentelor de la Hel
sinki trebuie considerată doar ca un
prim pas. începutul unui proces, a
cărui dezvoltare nu se face de la sine,
ci presupune eforturi hotărîte din
partea tuturor statelor. Or. faptul că
reuniunea de 1a Belgrad, organizată
doi ani mai tîrziu. s-a încheiat' cu
rezultate nesatisfăcătoare se explică
tocmai prin aceea că după conferința
la nivel înalt nu s-a desfășurat o
activitate susținută pentru mobili-

creț, să ducă la măsuri practice de
dezangajare militară și dezarmare,
fără de care nu pot fi concepute pa
cea și securitatea pe continentul nos
tru, ca și in întreaga lume. Româ
nia a prezentat în acest sens un
program concret de dezangajare mi
litară și dezarmare, vizînd retragerea
trupelor de ne teritoriile străine în
interiorul granițelor naționale, des
ființarea bazelor militare străine,
reducerea efectivelor armate și ar
mamentelor. înghețarea bugetelor
militare și apoi reducerea cheltuieli
lor pentru înarmări, desființarea
blocurilor militare.
Realizarea unor progrese efective
pe calea edificării securității europene este unul din imperativele pri
mordiale ale întregii vieți internațio
nale. Pentru că, așa cum situațiile
de încordare, existenta unor focare
de tensiune în diferite părți ale lumii
se repercutează negativ asupra cli
matului politic in Europa, tot astfel
popoarele de pe alte continente sînt
vital interesate ca în Europa să
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Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
BAGDAD 28 (Agerpres). — Talia
Yassin Ramadan, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției
din Irak, prim viceprim-ministru, l-a
primit pe Ion M. Nicolae, prim ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale din tara noastră, care face o
vizită în Irak.
în timpul întrevederii a fost evo
cată evoluția pozitivă a relațiilor din
tre România și Irak, bare cunosc o
continuă dezvoltare, pe baza înțelege
rilor convenite cu prilejul întilnirilor
la nivel înalt de la Bagdad și Bucu
rești. în acest context, a fost eviden
țiată dorința comună de a se acționa
pentru amplificarea colaborării și
cooperării bilaterale pe multiple pla
nuri.
Au fost abordate, totodată, proble
me privind pregătirea lucrărilor Co
misiei mixte comerciale și de coope
rare economică și tehnică românoirakiene. care urmează să aibă loc
la București, în •prima parte a lunii
mal. Au avut loc convorbiri, de ase
menea. cu Saadoun Ghaidane. vice
prim-ministru și ministru al trans
porturilor și comunicațiilor, și cu Ha
san Aii, viceprim-ministru și minis
tru al comerțului exterior, membri ai
Consiliului Comandamentului Revo
luției. Au fost examinate probleme
ale dezvoltării colaborării între cele
două țări, în domenii specifice de in
teres comun.

Împăratul Japoniei
Ziua de naștere a Maiestății Voastre — sărbătoare națională a Japoniei —
îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres continuu
poporului japonez prieten.
Am convingerea că raporturile de strînsă conlucrare statornicite între
țările noastre se vor amplifica și diversifica în continuare, în toate
domeniile de interes comun, spre binele popoarelor român și japonez, al păcii,
destinderii, dezvoltării independente și cooperării in întreaga lume.

NICOLAE

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă primului ministru al Japoniei,
Masayoshi Ohira, cu ocazia Zilei

naționale a Japoniei, prin care îi
adresează calde felicitări, cele mai
bune urări de sănătate și succese In
activitate.

Tradițională prin vocație, dar în
aceeași jnăsură înclinată spre nou
tățile prezentului, capitala niponă
se înfățișează ca o uriașă metro
polă modernă, căreia exploziile
urbanistice ale ultimelor decenii —
preluînd de la fiecare epocă stiluri
și maniere de construcție — ii
imprimă prospețime în tonalități
și colorit. Și nu este vorba doar de
cartierele centrale Ginza. Akasaka,
Ikebukoro sau Shinjuku, ci mai ales
de „sanctuarele" stilului tradițional
al „Țării soarelui răsare", unde
noul își face tot mai mult loc cu
viteza cu care șe extinde rețeaua
de autostrăzi suspendate : pe vechi
străduțe strimte apar supermagazine, iar zgîrie-norii ridicați peste
noapte „coexistă" cu splendide gră
dini minuscule. Această simbioză
exprimă mai bine decît orice spi
ritul Veșnic frămîntat, în căutare
de soluții noi; al acestui popor care,
smulgîndu-se din izolarea impusă
timp de secole de condiții istorice
specifice, s-a angajat cu toată hăr
nicia și tenacitatea, ce-i sînt una
nim recunoscute, într-un proces
complex de dezvoltare economică.
Japonia devenind astăzi a treia pu
tere industrială a lumii.
Deși despărțite de mari distanțe
geografice. România și Japonia au

stabilit relații de colaborare și co
operare reciproc avantajoasă, care
se dezvoltă și se adîncesc, în spiri
tul convorbirilor și înțelegerilor
convenite cu ocazia vizitei de stat
efectuate în Japonia de pre
ședintele Nicolae Ceausescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu, precum
și cu prilejul vizitei oficiale între
prinse în țara noastră, în calitate
de reprezentant al împăratului
Hirohito, de prințul moștenitor Aki- ;
hito. Există toate premisele ca
cele două țări să-și adîncească
continuu relațiile pe cele mai di
verse planuri — economic, inclusiv
cooperarea în producție, științific,
tehnic, cultural ș.a. Totodată, Româ
nia și Japonia conlucrează în do
meniul vieții internaționale, alături
de alte state, pentru rezolvarea ma
rilor probleme acute care con
fruntă, în prezent, omenirea, pen
tru continuarea politicii de destin
dere și înfăptuirea dezarmării, In
primul rind a dezarmării nucleare.
Satisfacția cu care opinia publică
din țara noastră salută cursul fa
vorabil al raporturilor românonipone este însoțită de convingerea
că o asemenea evoluție corespunde
intereselor reciproce, ca si intereselor cauzei generale a păcii, înțelegerii și cooperării.

In pregătirea reuniunii
de la Madrid

întîlnire a reprezentanților
țărilor neutre și nealiniate
din Europa
VADUZ 28 (Agerpres). — în capi
tala Liechtensteinului — Vaduz — se
desfășoară o întîlnire a reprezentan
ților țărilor neutre și nealiniate din
Europa. Un purtător de cuvînt al
țării-gazdă a declarat că întîlnirea
este consacrată pregătirii reuniunii
de la Madrid, din toamna acestui an.
a reprezentanților țărilor participan
te la Conferința pentru securitate și
cooperare în Europa.
La lucrări participă delegații din
Austria, Cipru. Elveția. Finlanda.
Liechtenstein. Malta. San Marino.
Suedia si Iugoslavia.

PHENIAN

Propuneri constructive privind reunificarea pașnică
și independentă a Coreei

WASHINGTON 28 (Agerpres). —
După cum transmit agențiile U.P.I. și
A.P., purtătorul de cuvînt al Casei
Albe, Jody Powell, a anuntat că se
cretarul de stat al S.U.A.. Cyrus
Vance, și-a prezentat demisia pre
ședintelui Timmy Carter, care a acceotat-o. Așa cum a arătat președin
tele S.U.A., demisia lui C. Vance se
datorește faptului că acesta nu a
putut sprijini decizia sa privind ope
rațiunea de comando în Iran. Warren
Christopher, secretar de stat adjunct,
va asigura conducerea interimară a
Departamentului de Stat pînă la nu
mirea succesorului lui Vance.

PHENIAN 28 (Agerpres). — Pen
tru o reunificare a Coreei — a decla
rat presei, la Phenian. Kim Yong
Nam, membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea — sînt necesare retragerea
din Coreea de sud a tuturor forțelor
străine, organizarea de alegeri gene
rale în Nord și Sud. fără vreun ames
tec din afară și pe baza respectării
principiilor democratice, după care
să fie instaurat un guvern central
unificat — relatează agenția A.C.T.C.
Noi propunem înființarea unei con
federații Nord-Sud, in cadrul că
reia să fie menținute, temporar, ideo
logiile și regimurile diferite exis-,

Represiuni polițienești
în Republica

Sud-Africană

tente în prezent, asigurîndu-se acti
vitățile independente ale celor două
părți ale Coreei. Confederația ar
putea fi condusă de un Comitet Na
țional Suprem, din care să facă parte
reprezentanți ai Nordului și Sudu
lui, care să rezolve împreună pro
blemele de interes comun ale na
țiunii — a menționat Kim Yong Nam.
După această reunificare, a declarat
el, capitalurile străine investite în
Coreea de sud vor fi strict prote
jate. Noi am promova cooperarea și
schimburile economică cu toate țările,
dacă acest lucru ar fi util edificării
noii patrii.
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PRETORIA 28 (Agerpres). — Po
liția din Johannesburg a intervenit,
duminică, pentru împrăștierea unei
demonstrații pașnice, la care parti
cipau aproximativ o mie de persoa
ne. organizată in memoria lui So
lomon Mahlangu, cunoscut militant
împotriva apartheidului, condamnat
la moarte și executat în urmă cu
un an. Peste 40 de demonstranți au
fost arestați. în baza așa-numitei legi
împotriva terorismului, ce permite
reținerea fără judecată a oricărei
persoane acuzate că s-a pronunțat
sau a acționat împotriva politicii de
discriminare rasială.

existe liniște, colaborare și pace. Se
poate spune că dacă orice oas în di
recția diminuării tensiunii in diverse
zone ale globului ar iniesni revitalizarea cursului spre destindere și
securitate în Europa, la rîndul său.
orice progres pe calea edificării secu
rității pe continentul nostru ar consti
tui o contribuție de seamă la cauza
destinderii și colaborării pe plan
mondial.
Concluzia care se impune este aceea
că, in pofida deteriorării climatului
politic international, trebuie să se
facă totul pentru conștientizarea opi
niei publice, pentru mobilizarea po
poarelor. a tuturor forțelor înaintate
de pe continent pentru a determina
reluarea cursului spre destindere,
securitate și colaborare. De aceea,
partidul și statul nostru consideră că
în momentul de fată se impune mai
mult ca oricînd să se manifeste o
atitudine activă din partea tuturor
statelor, a tuturor forțelor politice
progresiste — a partidelor comuniste
și muncitorești, partidelor socialiste,
social-democrate, organizațiilor ob
ștești. de femei si tineret, a tuturor
forțelor interesate în viitorul pașnic
al continentului pentru diminuarea
încordării si eliminarea surselor de
tensiune, pentru înfăptuirea măsuri
lor înscrise în Actul final de la Hel
sinki. Prin acțiunea lor comună,
aceste forte pot contribui la crearea
unui climat de încredere si înțele
gere. ca o condiție esențială a desfășurării cu succes a viitoarei reuniuni
de la Madrid.
în acest spirit, așa cum a subliniat
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. partidul și statul nostru
vor acționa și în viitor, cu neslăbită
consecventă, pentru întărirea solida
rității și colaborării cu toate parti
dele comuniste si muncitorești, cu
partidele socialiste si socinl-demoerate, cu toate forțele revoluționare
in vederea unei pregătiri temeinice
a viitoarei reuniuni de la Madrid. în
numele telului nobil al edificării unei
Europe a securității, destinderii si
colaborării, al păcii și înțelegerii în
întreaga lume.

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

de stat al S.U.A.

LAGOS

SECURITATEA EUROPEANĂ
IMPERATIV PRIMORDIAL
securitatea europeană ca un obiectiv
primordial al politicii externe româ
nești. Unul din marile merite ce re
vin în acest sens României, tovară
șului Nicolae Ceaușescu constă în con
tribuția larg recunoscută ne plan in
ternational la însăși definirea și cris
talizarea conceptului de securitate
europeană. Potrivit acestui concept,
înfăptuirea unei reale și trainice
securități în Europa presupune in
staurarea unui sistem de relații in
terstatale noi, bazate pe principiile
fundamentale ale dreptului și eticii
internaționale, asumarea unor anga
jamente ferme, care să ofere tuturor
popoarelor continentului garanția de
plină că se află la adăpost de orice
primejdie de agresiune sau de orice
act de forță, că se pot dezvolta li
bere, într-un climat de destindere și
pace. Fără îndoială că pe un aseme
nea continent al liniștii și păcii se
pot dezvolta relații largi, neîngrădite,
de colaborare între statele europene.
Ample posibilități există pentru adin
cirea cooperării economice și tehni-
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GRAVITATEA FOAMETEI IN LUME. La Washington a fost dat publicității
un raport, întocmit de o comisie prezidențială a J.U.A., asupra fenomenului
foametei și malnutriției in lume. Documentul atrage atenția asupra gravi
tății deosebite a acestei probleme, subliniind că, în întreaga lume, „o
persoană din opt este afectată de malnutriție, pe glob existînd mai mulți
oameni înfometați decît oricînd". Raportul recomandă forurilor americane
de resort să fundamenteze „relațiile S.U.A. cu țările în curs de dezvoltare
pe imperativul eliminării foametei".

ÎNTREVEDERI CHINO — TANZANIENE. Ministrul chinez ai afacerilor externe, Huang Hua. și-a
încheiat vizita în Tanzania în
cursul căreia a fost primit de pre
ședintele țării-gazdă. Julius Nyerere, și a conferit cu alte oficia
lități tanzaniene. Au fost discuta
te probleme privind promovarea
cooperării dintre cele două tari și
chestiuni internaționale de interes
reciproc.

reținuți ca ostatici, a aterizat la
Havana, unde cei 12 ostatici au fost
puși in libertate.

SPRE UN TRATAT DE ____
PACE
ÎNTRE HONDURAS ȘI SALVA
DOR. Miniștrii de externe ai Hon
durasului și Salvadorului vor ini
ția, luna viitoare, o nouă rundă de
negocieri consacrată semnării unui
tratat de pace între aceste două
națiuni latino-americane vecine.
Negocierile se , vor desfășura la
Lima. în prezența mediatorului pe
ruan Jose Luis Bustamante y Ri
vera. fost președinte al Perului,
Anterior, la Miami, a avut loc o
reuniune pregătitoare.

COMEMORAREA LUI FRANZ
LEHAR. Președintele Austriei. Ru
dolf Kirchschlăger. a inaugurat,
luni, la Viena. un monument con
sacrat celebrului compozitor aus
triac Franz Lehar. Dezvelirea mo
numentului a fost prilejuită de îm
plinirea a 110 ani de la nașterea
compozitorului. La festivitate au
participat personalități ale vieții
culturale Și politice austriece.

ALEGERI LOCALE IN R.F.G. In
alegerile desfășurate duminică in
landul vest-german Saar pentru
parlamentul local. Partidul SocialDemocrat a realizat importante
cîștiguri de voturi. Coaliția Uniu
nea Creștin-Democrată — Partidul
Liber Democrat va continua totuși
să guverneze în Saar. Cele 51 de
mandate în Landtagul de la Saarbriicken vor fi repartizate. în urma
votului, astfel : P.S.D. — 24 de man
date (fată de 22 anterior). U.C.D. —
23 de mandate (față de 25 anterior),
P.L.D. — 4 mandate (față de 3 an
terior). Astfel. coaliția locală
U.C.D.—P.L.D. totalizează 27 de
mandate, cu 3 mai mult decît social-democratii.
ACORD. Ca urmare a acordului
intervenit între reprezentanții gui vernului columbian și cei ai „Miș
cării 19 aprilie", grupul armat al
1 acestei mișcări, care a ocupat, la 29
februarie. Ambasada Republicii Do
minicane din Bogota, retinînd ca
' ostatici 20 de ambasadori și alte
• persoane aflate în incintă, a părăsit
Columbia, duminică, la bordul unui
' avion cubanez. în aceeași zi. avio| nul. în care se aflau și 12 diplomati

I

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
CANADA, în cadrul căreia au fost
analizate probleme ale situației in
terne a tării și unele probleme ale
situației internaționale, a avut loc
la Toronto. In cadrul plenarei a
luat cuvîntui William Kashtan. se
cretar general al partidului.

REUNIUNE ÎN PROBLEMELE
AGRICULTURII LATINO-AMERICANE. La Quito au luat sfîrșit lu
crările reuniunii interguvernamentale pentru consultări în domeniul
dezvoltării agriculturii, la care au
luat parte delegați din 19 state latino-americane și invitați reprezentînd nouă organisme internaționale
de resort. Participants au aprobat
recomandarea F.A.O. de a se crea
în America Latină un centru re
gional pentru reformă agrară șl
dezvoltare rurală, menit să acor
de asistentă de specialitate țărilor
din regiune și să urmărească pro
movarea cooperării pe principii noi
în domeniul agrar.
GREVE ÎN PORTUGALIA. Per
sonalul oficiilor poștale si distri
buitorii de produse petroliere din
Portugalia au început luni o grevă
de trei zile. Greviștii revendică îm
bunătățirea condițiilor de viață. O
grevă de 24 de ore a fqgt declanșată
și de funcționarii bancari.
ACCIDENT, La mina „Gorskala"
(Donbas) s-a produs o explozie de
gaz-metan care a provocat victime
între cei ce se aflau în subteran —
anunță agenția T.A.S.S. Au fost
luate măsuri pentru ajutorarea fa
miliilor victimelor și pentru lichi
darea urmărilor exploziei.
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