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• Suprafața totală însămînțată pînă în seara 
zilei de 17 aprilie a ajuns la 4 126 300 hectare, adică 
82 la sută din cea prevăzută, din care cu porumb 
1 931 600 hectare, reprezentînd 84 la sută din 
suprafața planificată.

© Semănatul porumbului continuă să se desfă
șoare în județele din nordul Moldovei și Transilvania, 
unde se depun eforturi susținute pentru încheierea 
neîntîrziată a acestei lucrări.

© Oriunde este nevoie, să se organizeze întra
jutorarea cu forțe mecanice și umane între unitățile 
din același consiliu agroindustrial, în scopul grăbirii 
lucrărilor.

• Acolo unde plantele au răsărit, este necesar 
să se treacă cu toate forțele la întreținerea culturilor 
prășitoare — etapă hotărîtoare pentru recolta 
acestui an.

Județele Alba, Neamț, Tulcea, Vaslui
și Vîlcea au încheiat semănatul porumbului

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

JUDEȚUL ALBA

invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, luni a sosit în Capitală 
o delegație a Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, in frunte cu to
varășul Mitia Ribicici, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
U.C.I., care efectuează o vizită prie
tenească de lucru in țara noastră.

Noul dialog la nivel înalt româ- 
no-iugoslav de la București repre
zintă un moment de o deosebită 
importantă in cronica bogată 
legăturilor statornicite între • 
două țări socialiste 
tene menit să dea 
dezvoltării tot mai 
teniei, colaborării

i a 
cele 

vecine și prie- 
un nou impuls 
intense a prie- 

și solidarității

Capitală
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, in interesul cauzei socia
lismului, independenței, conlucrării 
'internaționale și păcii în lume.

. Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei ce înca
drau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Mitia Ribicici.

Pe mari pancarte erau înscrise 
urările „Bun venit în Republica 
Socialistă România tovarășului Mi
tia Ribicici, președintele Prezi
diului Comitetului Central al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia !“,
(Continuare în pag. a IlI-a)

La C.C. al P.C.R. au început, luni, 
18 aprilie, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mitia Ri
bicici, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu și Petru 
Enache, membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv, secretari ai 

Silviu Curți cea nu, 
al P.C.R., șef de 

al P.C.R., Florea 
membru al C.C.

C.C. al P.C.R.. 
membru al C.C. 
secție la C.C.
Dumitrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului gene-

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului Mitia Ribicici

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, la 
Palatul Herăstrău un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Mitia Ribicici, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu,

Dincă.
Lupu,
Oprea, Dumitru 
Rădulescu, Ilie

Ludovic 
Manea

Ion Coman, Ion 
Fazekas, Petre
Mănescu, Gheorghe 
Popescu, Gheorghe
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei,
Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, loan Totu, 
precum și membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de organizații 
de masă, alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Dușan 
Cikrebici, Trpe Iakovlevski, cele
lalte persoane oficiale care însoțesc 
pe președintele Prezidiului Comite
tului Central al U.C.I. în vizita sa 
în țara noastră.

în timpul dineului, cane s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mitia Ribicici au rostit toasturi.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

*

Toastul tovarășului
Mitia Ribicici

Stimate tovarășe Ribicici,
Stimați tovarăși și prieteni iugoslavi',
Aș dori să vă adresez, încă o dată, în numele condu

cerii noastre de partid și de stat, al comuniștilor și 
poporului român, un salut călduros și urarea de bun 
venit în România.

Dăm o înaltă apreciere relațiilor bune dintre partidele 
și popoarele noastre, faptului că, în decursul anilor, s-au 
statornicit contacte strînse, schimb de păreri și de expe
riență în dezvoltarea economică și socială, în construcția 
socialistă a țărilor noastre.

Un rol important au avut numeroasele întîlniri cu 
tovarășul Tito — și sîntem bucuroși să constatăm că 
astfel de întîlniri au continuat și in anii care au urmat 
după dispariția sa. Apreciez această vizită a dumnea
voastră. convorbirile pe care le avem ca o continuare a 
acestor tradiții, ca o dorință reciprocă de a dezvolta tot 
mai larg colaborarea multilaterală dintre 
poarele noastre.

Ne-am intilnit cu șase luni in urmă 
discutat o serie de probleme de interes
bilaterale, cit și internaționale. Am ajuns 
comune privind intensificarea colaborării noastre in toate 
domeniile. In aceste șase luni care au trecut s-au produs 
o serie de evenimente în viața internațională și a apărut 
necesitatea să realizăm o nouă întilnire, să facem un 
schimb de păreri asupra noilor probleme și a modului 
cum să acționăm în continuare în vederea dezvoltării 
relațiilor dintre țările noastre, a creșterii contribuției 
României și Iugoslaviei la politica de destindere, de 
dezarmare, de pace.

partidele și po-

la Belgrad. Am 
comun — atît 

la concluzii

(Continuare în pag. a HI-a)

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca în numele delegației Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia, în numele tării mele, Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, să vă adresez calde 
mulțumiri pentru atenția cu care sîntem înconjurați, pen
tru ospitalitatea de care ne bucurăm.

Doresc să exprim încă o dată deplina noastră satisfacție 
pentru noua reîntilnire cu dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu.

Au devenit'o tradiție pentru noi intilnirile la cel mai înalt 
nivel. Pare-mi-se, dacă nu greșesc, tovarășul Tito cu 
tovarășul Ceaușescu au realizat 16 sau 17 intîlniri, care au 
contribuit în mod deosebit nu numai la cunoașterea bilate
rală, dar au constituit, de fiecare dată, un pas inainte in 
solutionarea numeroaselor probleme ce s-au ivit în zona 
in care trăim și, in ansamblu, in lumea contemporană. In 
mai anul acesta se împlinesc 3 ani de cînd președintele 
Tito a încetat din viată. Noi sintem insă hotăriti să con
tinuăm practica președintelui Tito de a realiza intîlniri pe
riodice, pline de conținut, utile pentru ambele țări, care să 
contribuie Ia dezvoltarea permanentă a relațiilor dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român, dintre țările noastre,' dintre guvernele noastre, 
adică să contribuie Ia realizarea unui dialog la toate ni
velurile. In octombrie anul trecut, ca și acum, noi am tre
cut în revistă bunele relații și colaborarea deosebit de bună 
care există între Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Român. Am constatat, de asemenea, că 
există toate condițiile pentru dezvoltarea in continuare a 
acestor relații, pe multiple planuri. Socotim că în comu
nicatul pe care îl vom adopta nici nu este necesar să men
ționăm principiile care stau Ia baza colaborării noastre, 
intrucît însăși continua ei dezvoltare este o dovadă a apli-

(Continuare în pag. a IlI-a)

convorbirilor oficiale
ral al partidului și președintelui Re
publicii, alte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
Dușan Cikrebici, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., președintele 
Comitetului Central al Uniunii Co- • 
muniștilor din Serbia, Trpe Ia- 
kovlevski, secretar executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Miloș Melov- 
ski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, alte persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu căldură vizita tovarășului 
Mitia Ribicici în România și a subli
niat satisfacția de a se întîlni și purta 
convorbiri cu președintele Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., în probleme bila
terale și internaționale de interes co
mun, de a continua dialogul deschis, 
tradițional, românoriugoslav la nivel 
înalt, care s-a dovedit a fi un factor 
hotăritor în dezvoltarea tot mai sus
ținută a bunelor relații dintre parti
dele; țările și. popoarele noastre.

In același timp,,tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tranșmis, din partea sa, 
a conducerii partidului și statului 
nostru, un cald sajut și cele mai bune 
urări PrezidiuluiC.C. al U.C.I.

Tovarășul Mitia Ribicici a expri
mat gratitudinea: sa și a membrilor 
delegației pentru invitația de a vizita 
România, pentru calda primire și 
ospitalitate cu care au fost întîmpi- 
nați, expresib a sentimentelor de 
profundă stimă și prietenie ce și le 
nutresc reciproc popoarele iugoslave 
și poporul român. La rindul său. pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.Cil.

manifestat satisfacția de a se in
și de a avea schimburi de vederi

și-a 
tilni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce se 
înscriu in suita largă a contactelor 
și consultărilor iugoslavo-române la 
nivel înalt, care au marcat, de fie
care dată, momente de cea mai mare 
însemnătate în evoluția raporturilor

• prietenești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. Totodată, tovară
șul Mitia Ribicici a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, conducerii 
partidului și statului român un salut 
călduros și cele mai cordiale urări 
din partea Prezidiului C.C. al U.C.I.

Secretarul general al P.C.R., pre
cum și președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I, și-au afirmat încrede
rea că actuala întilnire la nivel înalt 
va impulsiona — ca și cele prece
dente — conlucrarea rodnică româ- 
no-iugoslavă.

Cu această convingere, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici 
au început convorbirile oficiale, care 
au prilejuit o amplă informare re
ciprocă asupra activității și preocu
părilor celor două partide, exami
narea unor aspecte esențiale ale 
dezvoltării relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre Româ
nia și Iugoslavia', precum și abor
darea unui cerc larg de probleme 
ale vieții internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Printr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul județean Alba, 
al P.C.R. raportează că. a fost în
cheiat însămînțatul porumbului 
pentru consum pe întreaga supra- 

stabilită.
continuare, cu răspundere spo- 
oamenii muncii din agricul- 
județului nostru — se arată 

în telegramă — acționează cu toate 
forțele la semănatul porumbului 
pentru siloz, al fasolei în ogor pro
priu în vederea încheierii grabnice 
și a acestor lucrări de mare impor
tanță pentru soarta recoltelor din 
acest an. în plantațiile de viță de 
vie, în livezi și grădinile de legu
me acționăm energic pentru execu
tarea întregului volum de lucrări 
la timp și la un nivel calitativ 
ridicat.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm 
hotărîți să nu precupețim nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor noii revoluții agrare, 
a sarcinilor stabilite de Conferința 
Națională a partidului, a obiective
lor de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii, pentru creșterea con
tinuă a eficientei în această ramu
ră de bază a economiei.

JUDEȚUL NEAMȚ
Comitetul județean Neamț al 

P.C.R. anunță, printr-o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, terminarea în- 
sămînțării porumbului pentru con
sum în ogor propriu pe întreaga 
suprafață planificată.

In aceste zile — se arată în te
legramă — se acționează cu toate 
forțele și ___ ' ‘ ~ ‘
țarea pe ultimele suprafețe a fa
solei și 
plantarea 
dăunătorilor, la întreținerea cultu
rilor și efectuarea celorlalte lucrări 
de sezon.

Urmînd strălucitul dumneavoas
tră exemplu, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. oame
nii muncii de pe ogoarele melea
gurilor nemțene se angajează și 
cu acest prilej să facă totul pentru 
sporirea contribuției județului la 
constituirea fondului central de 
produse agricole, realizarea pro
gramului de autoaprovizionare te
ritorială, la creșterea continuă a 
bunăstării poporului, la înfăptuirea 
înțeleptei politici a partidului 
statului nostru de edificare a 
cialismului 
România.

porumbului pentru consum în ogor 
propriu pe întreaga suprafață de 
69 876 hectare ce revine 
in acest an.

în același timp, vă 
mult stimate tovarășe 
general, că și în viticultură, pomi
cultură, legumicultura și zootehnie 
se acționează cu toate forțele pen
tru executarea lucrărilor la timp și 
de bună calitate.

Adresîndu-vă din adîncul inimii 
sentimentele noastre de stimă și 
dragoste, nețărmurită recunoștință 
pentru grija permanentă ce o pur- 
tați dezvoltării și modernizării 
agriculturii noastre socialiste, vă 
încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, în nu
mele lucrătorilor ogoarelor vaslu- 
iene, că, sub conducerea organiza
ției județene de partid, vom de
pune toate eforturile pentru a ne 
aduce o contribuție cit mai substan
țială la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

județului

raportăm, 
secretar

JUDEȚUL TULCEA

mijloacele la însămîn-
culturilor furajere, la 
legumelor, combaterea

și comunismului
și 

so
ln

JUDEȚUL VASLUI
în telegrama adresată

P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul județean Vas
lui al P.C.R. anunță că în ziua de 

^18 aprilie s-a încheiat semănatul

c.c. al

Oamenii muncii din agricultura 
județului Tulcea au încheiat se
mănatul porumbului pentru boabe 
în ogor propriu. Au fost însămîn- 
țate, de asemenea, cele 8 700 hec
tare prevăzute cu soia. Ca atare, 
însămînțările de primăvară s-au 
efectuat pe 90 la sută din suprafe
țele planificate. Lucrătorii ogoare
lor din această zpnâ a țării și-au 

.-amplificat eforturile pentru ca, în 
următoarele zile, să încheie semă
natul tuturor culturilor de primă
vară, inclusiv plantarea și însămîn- 
țarea legumelor. 'în aceste zile, me
canizatorii și specialiștii acționează 
cu hotărîre pentru punerea sub 
brazdă a seminței de sorg pentru 
boabe pe cele peste 4 700 hectare 
care au mai rămas de însămînțat 
și pentru semănatul celor 1 650 hec
tare pe loturile în folosință perso
nală. în consiliile agroindustriale 
Mahmudia, Ceamurlia de Jos și 
Mihail Kogălniceanu a început 
prășitul manual al sfeclei de zahăr, 
lucrarea urmînd să se generalizeze 
în toate unitățile. (Neculai Ami- 
hulesei, corespondentul „Scînteii").

JUDETUL VÎLCEA
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Vîlcea au terminat semănatul po
rumbului pe toate cele 21 000 hec
tare planificate. Controlul efectuat 
periodic de colectivele de specia
liști din cadrul consiliilor agroin
dustriale a demonstrat că în toate 
unitățile 
strictețe 
nurilor, 
mințelor _____
în prezent, forțele 
umane sînt mobilizate la 
tirea celor aproape 4 500 hectare te
renuri destinate culturilor de legu
me. Dealtfel, imediat după 
narea plantării tomatelor, 
și verzei timpurii, în cele 
tare solarii amenajate în 
Vîlcea, în cooperativele 
Budești, Olanu, Drăgășani. Ștefă- 
nești și altele s-a trecut la plan
tarea răsadurilor în cimp, lucrările 
urmînd să se încheie pînă la sfîrși- 
tul acestei luni. (Ion Stanciu, co- 
respondentul „Scînteii").

agricole s-au respectat cu 
calitatea pregătirii tere- 

precum și densitatea se- 
pe unitatea de suprafață, 

mecanice și 
pregă-

termi- 
ardeilor 
55 hec- 
județul 
agricole

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ ]
MARAMUREȘ:

in condiții grele se

în județul Maramureș, unde 
temperaturile scăzute se fac mai 
mult simțite, s-a trecut cu toate 
forțele la semănatul porumbului pe 
cele peste 13 000 hectare prevăzute 
a se cultiva în unitățile agricole, 
întrucît de două zile timpul s-a 
îmbunătățit, însămînțările au fost 
reluate și există condiții ca lucră
rile să fie încheiate în timpul optim. 
Terenul a fost pregătit în întregi
me. Specialiștii și mecanizatorii 
sint mereu cu ochii pe parcelele 
care se zvîntă mai devreme pentru 
a putea intra cu semănătorile. 
Chiar în condiții mai grele de lu
cru. în unitățile din consiliul agro
industrial Ariniș porumbul a fost 
însămințat pe 30 la sută din su
prafață. lucrările fiind și mai a- 
vansate și în consiliile agroindus
triale Seini și Ulmeni.

Pe terenurile cooperativelor agri
cole din Satulung, Mireșu Mare, 
Seini — unități situate în Lunca 
Someșului, zona cea mai fertilă a 
județului — multe suprafețe au 
fost semănate în jumătățile de zile 
în care n-a plouat. Cuvinte de 
laudă se cuvin adresate mecaniza
torilor care muncesc în unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Oarța de Jos. Lăpuș, Șomcu- 
ta Mare, unde terenurile au umi
ditate mai mare și se lucrează mai 
greu. In aceste zone, numeroși oa
meni execută lucrări de evacuare 
a apelor de pe suprafețele agrico
le, mai ales pe cele situate în 
preajma rîurilor, astfel ca și aces-

suceava . Mecanizatorii - la datorie
în prima parte a săptămînii 

trecute, semănatul porumbului a 
început și in județul Suceava. Cu 
toate că lucrul în cimp a fost în
trerupt de ploi, în anumite zile, 
pînă în seara zilei de 17 aprilie 
s-au însămînțat 6 070 hectare, din 
cele 26 370 hectare planificate.

Există condiții ca semănatul po
rumbului să se încheie în timp 
scurt și în unitățile agricole din 
județul Suceava. Peste tot munca 
este temeinic organizată. în con
siliul agroindustrial Suceava, unde 
sînt prevăzute pentru cultivarea cu 
porumb 2 856 hectare, viteza zilnică 
atinsă în a doua zi după ce a în
ceput lucrarea a fost de 450 hecta
re. „Viteza zilnică poate să ajungă 
la 530 hectare. în condițiile în care 
terenul va permite intrarea la se
mănat cu toate cele 35 mașini, ne 
spune tovarășul Constantin Păcu- 
raru, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. Avansul la pregă
tirea terenului față de semănat este 
de 700 hectare, deci de 
de o zi de lucru".

Sîmbătă după-amiază. 
torii Nicanor Blîndu și 
mia, însoțiți de Constanța 
inginerul-șef al C.A.P. 
erau în cimp, așteptînd momentul 
pentru a relua semănatul. „Noi 
am obținut in 1982 cea mai mare 
producție de porumb din județ — 
— 5 557 kg boabe la hectar — ne 
spunea inginerul-șef. Vrem ca și 
în acest an să fim tot pe primul

mai bina

mecaniza- 
Ioan Iri- 

Boca, 
Moara,

bihor: Se acționează pentru recuperarea
rămînerilor in urmă

Pînă luni dimineața, pe ogoarele 
bihorene porumbul a fost pus sub 
brazdă pe 50 453 hectare, ceea ce 
reprezintă 66 la sută din suprafața 
destinată acestei culturi în sectorul

muncește fără preget

tea să poată fi fnsămtnțate. 
mandamentul județean pentru a- 
griculturâ a luat măsuri 
buna folosire a tractoarelor 
celorlalte utilaje, incit 
Maramureș semănatul 
în timpul optim.

pentru 
și a 

și in județul 
să se încheie

Gheorghe 
corespondentul

SUSA
„Scinteii

loc. De aceea, acordăm o mare 
atenție calității lucrărilor. Terenul 
este foarte bine pregătit". Și la 
C.A.P. Ipotești se acordă o atenție 
deosebită calității semănatului. 
Mai ales că aici in 1982 producția 
de porumb a fost de numai 2 500 
kilograme boabe la hectar. „Anul 
acesta urmărim îndeaproape mo
dul în care se fac atît pregătirea 
terenului, cît și semănatul, ne 
spunea inginerul-șef al unității. 
Teofil Antoneac. Totodată, folosim 
semințe din hibrizi raionați, de 
mare productivitate. Acum verifi
căm umiditatea solului și, imediat 
ce se va zvînta. vom relua semă
natul cu toate forțele".

în cooperativele agricole Bur- 
dujeni. Mitoc. Pătrăuți și Salcea, 
semănatul porumbului se poate 
încheia în următoarele cinci zile. 
Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, 
lucrarea poate fi finalizată și 
în consiliile agroindustriale Todi- 
rești, Rădăuți, Vadu Moldovei. în 
schimb, în consiliile agroindus
triale Gălânești. Verești și Ciprian 
Porumbescu, suprafețele însămîn- 
țate cu porumb sînt mici. De 
aceea, este necesar să fie folosite 
mai bine fiecare oră bună de 
lucru, precum și agregatele de ma
șini agricole, astfel îneît semăna
tul porumbului să fie încheiat cît 
mai repede cu putință.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii

socialist. Pentru recuperarea restan
țelor generate de ploile abundente, 
duminică s-a lucrat intens. La 
C.A.P. Tarcea, lnginerul-șef al coo
perativei, Lenkey Ludovic, pe care

l-am lntîlnit pe cimp, ne-a spus : 
„începind de la ora 10 lucrăm cu 
două semănători, urmind ca pînă 
diseară să încheiem insămînțarea 
porumbului pe cele 25 hectare cîte 
ne-au mai rămas". Se muncea in
tens și pe ogoarele cooperativelor 
agricole din Galoșpetreu, Vășad, 
Curtuișeni și Valea lui Mihai. Du
minică seara s-a încheiat semăna
tul porumbului pentru consum în 
ogor propriu în toate unitățile din 
consiliul agroindustrial Valea lui 
Mihai. Aceeași concentrare de forțe 
am constatat și în unitățile din con
siliul agroindustrial Săcueni. în 
după-amiaza zilei de duminică, cînd

satu mare: După ploi, semănatul
a

:i

de cîteva 
precipitațiile 

porumbului 
județul Satu

După o întrerupere 
zile, cauzată de 
abundente, semănatul 
a fost reluat luni în . 
Mare. în această zi, la C.A.P. Aeîș 
au fost însămînțate 100 hectare. 
„Reușita zilei de luni a fost pregă
tită temeinic de duminică — ne-a 
spus A. Szabo, primarul comunei 
Acîș — cînd, împreună cu specialiș
tii. am identificat parcele mai ridi
cate pe care luni s-a putut lucra". 
Asemănător s-a acționat în cele 
două cooperative agricole din co
muna Terebeștl. Parcelele identifi
cate duminică au fost pregătite cu 
grijaj'. iar a doua zi — Juni — au 
fost însămînțate cîte 40 hectare.

sălaj : Ritmuri inegale de lucru intre
consiliile agroindustriale

Valul de ploi din a doua parte a 
săptămînii trecute a stînjenit mun
ca la semănatul porumbului- în ju
dețul Sălaj. Luni s-a trecut din nou 
cu toate forțele la semănat. Viteza 
atinsă în această zi este de 4 000 
hectare. Sub cea planificată totuși, 
dar, întrucît terenul este pregătit 
pe mai bine de 70 la sută din su
prafața destinată acestei culturi, 
viteza zilnică va crește indiscuta
bil în zilele următoare.

Se cuvine menționat că în timp 
ce mecanizatorii și cooperatorii din 

tarlalele s-au mai zvintat, s-au In- 
sămînțat 300 hectare cu porumb.

„Pentru a recupera rămînerile în 
urmă la semănat, preciza inginerul 
Teodor Bora, directorul adjunct al 
direcției agricole județene, o bună 
parte din forțele mecanice de la 
Valea lui Mihai și Ciumeghiu le 
vom deplasa pentru întrajutorare la 
Săcueni și Ținea, unde mai sînt de 
însămînțat suprafețe apreciabile. 
Considerăm că dacă vremea se sta
bilizează, cel tîrziu joi vom încheia 
lucrarea in întreg județul".

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

In cursul zilei de luni, coopera
tivele agricole Livada, Odoreu, 
Micula Lazuri și altele au reluat 
semănatul. Pe ansamblul județului 
au fost însămînțate, în această zi. 
1 200 hectare. După aprecierea to
varășei ing. Violeta Mureșan, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene, în următoarele 2—3 zile 
semănatul porumbului poate fi în
cheiat în unitățile din consiliile 
Cărei, Tiream, Moftin, Odoreu. Lu
crările trebuie însă mult intensifi
cate în consiliile agroindustriale cu 
terenuri mai grele, cum sînt Satu 
Mare și Valea Vinului.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

consiliile agroindustriale Zimbor, 
Jibou și Crasna au realizat luni 
viteze sporite la semănat, cel din 
consiliile Zalău și Surduc au lu
crat cu mult sub posibilități. Este 
necesar ca în aceste zile să se ia 
toate măsurile pentru buna organi
zare și desfășurare a muncii în 
cimp, astfel ca pînă cel tîrziu sîm- 
bătă să fie semănată întreaga su
prafață cu porumb.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii* *

lor abataje și extinderea mecaniză
rii. Aș aminti faptul că Ia lucrările 
geologice și de deschideri ne pro-

* punem să realizăm în avans un în
seninat volum de muncă ; în pe
rioada imediat următoare vor fi in
troduse noi complexe mecanizate la 
Petrila, Livezeni, Aninoasa și Pa- 
roșeni, iar la minele Lonea, Aninoa
sa și Vulcan va fi extinsă metoda 
de mare randament, care a fost pro
movată chiar de către minerii Văii 
Jiului, a tavanului artificial de re
zistență. Sintem preocupați în con
tinuare de extinderea la toate mi
nele a experienței pozitive acumu
late la Lupeni in ce privește creș
terea indicilor de utilizare a com
plexelor mecanizate de mare ran
dament, precum și a combinelor de

în întreaga țară, 
muncă susținută pentru 
îndeplinirea planului 
și a angajamentelor

ALBA : Producție fizică 
peste prevederi

Pentru colectivele muncitorești 
din industria județului Alba, unul 
dintre obiectivele de bază ale în
trecerii organizate în cinstea zilei 
de 1 Mai îl reprezintă îndeplinirea 
și depășirea planului la producția 
fizică. Pină în prezent au fost li
vrate suplimentar economiei națio
nale 340 tone utilaje tehnologice, 
175 tone cupru de convertizor, 550 
tone antidăunători pentru agricul
tură, 280 MW energie electrică, 131 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalului, 9 000 mc cherestea, 32 000 
mp placaj, 484 tone plăci fibrolem- 
noase, 324 000 perechi ciorapi, por
țelan menaj în valoare de 9 milioa
ne lei și altele. (Ștefan Dinică, co
respondentul „Scînteii").

ARAD : O nouă 
capacitate de producție

La Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Arad a intrat în func
țiune noua fabrică de uree. Noua 
capacitate de producție — pro
iectată de specialiștii Institutu
lui de inginerie tehnologică și pro
iectări în industria chimică din Ca
pitală — utilizează un procedeu de 
fabricație de înaltă tehnicitate și 
eficiență economică, iar utilajele 
sînt în marea majoritate realizate 
de industria românească.

Una dintre cele mai importante 
caracteristici ale noii fabrici este 
faptul că utilizează în exclusivitate 
materie primă din țară, asigurînd 
îngrășăminte chimice cu o înaltă 
concentrație în substanță activă. La 
realizarea acestui obiectiv produc
tiv de interes național și-au adus 
contribuția constructorii de la 
T.C.Ind. Timișoara, montorii de la 
T.M.U.C. București, colectivele de 
la T.I.A.B., T.I.L.I.B., I.M.S.A.T. și 
alte unități de construcții-montaj, 
precum și operatori chimiști, me
canici, electricieni, automatiști de 
la Combinatul de îngrășăminte chi
mice Arad. (Tristan Mihuța, cores
pondentul „Scînteii").

HARGHITA: Au îndeplinit 
planul la export 

pe patru luni
Șapte unități industriale din ju

dețul Harghita, între .care între
prinderea de tractoare Miercurea 
Ciuc, întreprinderea de matrițe și 
piese din fontă Odorheiu Secuiesc, 
întreprinderea de tricotaje Toplița 
și întreprinderea de producție in
dustrială pentru construcții căi fe
rate Miercurea Ciuc, raportează in 
cinstea zilei de 1 Mai îndeplinirea, 
înainte de termen, a planului la. 
export pe primele patru luni din 
acest an. Acordînd o atenție deose
bită calității produselor și respec
tării în totalitate a prevederilor 
asumate prin contracte, cele 7 uni
tăți harghitene au livrat suplimen
tar, la solicitarea partenerilor ex
terni, mărfuri în valoare de peste 
15 milioane lei. Avansul de timp 
ciștigat permite harnicelor colective 
de oameni ai muncii, români și ma
ghiari, din aceste unități să întîm- 
pine ziua de 1 Mai cu succese și 
mai mari în realizarea și depășirea 
sarcinilor la export. (I. D. Kiss, co
respondentul „Scinteii").

BACĂU : Prin creșterea 
productivității muncii
Eforturile depuse de muncitorii, 

inginerii și tehnicienii din unitățile 
industriale și economice ale jude
țului Bacău în întrecerea desfășu
rată în cinstea zilei de 1 Mal sint 
concretizate în obținerea, de la în
ceputul anului, a unei producții 
marfă suplimentare în valoare de 
272 milioane lei. Demn de remarcat 
este faptul că acest spor a fost ob
ținut cu aceleași capacități și cu a- 
celeași utilaje, numai pe seama 
creșterii productivității muncii. El 
se concretizează in 4 200 tone căr
bune de bună calitate 2 500 tone 
produse petrochimice, aproape 
30 000 metri pătrați țesături, 6 000 
metri cubi cherestea, mobilier în 
valoare de 3 milioane lei, precum și 
însemnate cantități de utilaje pen
tru industria chimică, armături in
dustriale din fontă, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor prin 
așchiere. Prevederile de plan au 
fost depășite la 45 de produse foarte 
solicitate de economia națională. 
Cele mai bune rezultate în între
cere le-au obținut colectivele de 
muncă de la întreprinderea minieră 
Comănești. Combinatul petrochimic 
Borzești, întreprinderea de postav 
Buhuși. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").
SATU MARE: Produse 

noi și reproiectate
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, prevederile refe
ritoare la înnoirea producției în 
unitățile industriale ale județului 
Satu Mare au fost depășite cu 4,2 la 
sută, reprezentând produse noi și 
reproiectate în valoare de peste 100 
milioane lei. Cel mai înalt grad de 
înnoire s-a înregistrat la producția 
de mobilier, confecții, tricotaje, 
mașini de uz casnic, piese pentru 
autovehicule și altele, evidențiin- 
du-se o serie de unități, cum sînt 
întreprinderile de piese auto, „23 
August", „Mondiala", „Tricotex", 
întreprinderea de piese de schimb 
și utilaje pentru industria chimică, 
întreprinderea „Victoria muncii" 
din Poiana Codrului și altele. (Oc
tav Grumeza, corespondentul „Scin
teii")

VRANCEA; Livrări 
suplimentare la export 
Printre : obiectivele prioritare ale 

întrecerii socialiste desfășurate în 
întîmpinarea Zilei internaționale a 
muncii, colectivele unităților eco
nomice din județul Vrancea au în
scris și realizarea ritmică și de ca
litate a producției destinate expor
tului. Prin folosirea mai bună a 
capacităților de producție și crește
rea productivității muncii, prin va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, pe ansam
blul economiei județului s-a reușit 
ca în perioada parcursă din acest an 
prevederile la export să fie depă
șite cu aproape 5 milioane lei. De 
menționat este și faptul că peste 40 
la sută din totalul producției marfă 
realizate o reprezintă produsele noi 
și reproiectate. In rindul unităților 
fruntașe s-au situat întreprinderea 
de scule și elemente hidraulice 
Focșani, întreprinderea chimică 
Mărășești, întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice Focșani. 
(Dan Drăgulescu, corespondentul 
„Scînteii").

MUREȘ : Apartamente 
pentru oamenii muncii 
în cinstea zilei de 1 Mai, con

structorii mureșeni au predat „la 
cheie" 404 apartamente, din care 
104 apartamente peste sarcina 
aferentă perioadei de la înce
putul anului și pînă in prezent, 
înălțate după proiecte care pun in 
valoare tradițiile arhitectonice lo
cale, cele mai multe blocuri au fost 
construite în municipiile Tg. Mureș 
și Sighișoara. în orașele Reghin. 
Luduș, Tirnăveni și în frumoasa 
stațiune Sovata. De asemenea, au 
beneficiat de locuințe confortabile 
numeroși specialiști care lucrează 
și s-au stabilit in comunele Iernut, 
Sărmașu, Valea Largă, Gurghiu și 
alte localități rurale ale județului. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

BUZĂU : Materiale "... 
refolosibile în circuitul 

economic
în județul Bu?ău. ca urmare a 

amplelor acțiuni întreprinse de co
lectivele de oameni ai muncii din 
unitățile industriale, școli, consilii 
populare și instituții, in perioada 
care a trecut din acest an au fost 
atrase în circuitul economic impor
tante cantități de materiale refolo
sibile. Dintre acestea reținem: 
15 657 tone oțel, 2 059 tone fontă, 
321 tone cupru, 45 tone aluminiu, 
497 tone hirtie, 51 tone textile, 42 
tone mase plastice și 1 910 anvelope 
reșapabile. (Stelian Chiper, cores
pondentul „Scinteii").

HUNEDOARA : Utilaje 
siderurgice mai multe, 

mai bune
Organizîndu-și în cele mai bune 

condiții activitatea pe schimburi și 
formații de lucru, întărind ordinea 
și disciplina de producție și a mun
cii, colectivul secției construcții 
metalice din Combinatul siderur
gic, Hunedoara raportează însem
nate depășiri de plan la pro
ducția fizică și sortimentală. Astfel, 
s-au livrat suplimentar beneficiari
lor 14 tone piese de schimb prelu
crate, 5 tone utilaje siderurgice și 
6 tone piese de schijnb. Depășirile 
de plan , au fost obținute în condl- 

: ’țll’le ecohomisirii a 12 tone metal, 
14 000 metri cubi gaz metan și 13 000 
kilowați/oră energie electrică (Sa
bin Cerbu, corespondentul „Scîn
teii").

ARGEȘ : Sonde noi 
în funcțiune

Harnicii sondori ai întreprinderii 
petroliere de foraj Bascov. județul 
Argeș, dedică zilei de 1 Mai un 
succes deosebit în munca lor : să- , 
parea de la începutul anului, peste 
prevederi, a 5 sonde de adîncimi 
medii. S-au evidențiat formațiile de 
lucra conduse de maistrul Vasile 
Costea, subinginerul Paraschiv 
Soare și maistrul Ion Angelescu. 
Printre măsurile tehnice și orga
nizatorice ce stau la baza succesu
lui înregistrat se numără pregătirea 
din vreme a sondelor pentru foraj, 
aprovizionarea ritmică cu piese de 
schimb, generalizarea acordului 
global. (Gheorghe Cîrstca, cores
pondentul „Scînteii"). .

— Au trecut mai bine de două luni 
de cind, la indicația conducerii parti
dului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a trecut la aplicarea 
noului program de lucru in minerit. 
Care sint primele concluzii ce se 
desprind din activitatea minerilor 
Văii Jiului 1

— în primul rînd, aș dori să sub
liniez importanța deosebită a măsu
rilor stabilite la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. cu cadre de 
conducere, specialiști și muncitori 
din industria minieră și geologie din 
29 ianuarie a.c. privind dez
voltarea bazei energetice, valorifica
rea superioară și creșterea producției 
de materii prime minerale, pentru 
îndeplinirea prevederilor Congresu
lui al XII-lea al partidului și reali
zarea independenței energetice a ță
rii. înfăptuirea programelor speciale 
întocmite după consfătuire au deter
minat o îmbunătățire substanțială ca 
folosirii bazei tehnice din dotare și 
a timpului de lucru, o mai bună re
partizare pe posturi a forței de 
muncă și, în consecință, sporirea 
producției de cărbune cocsificabil și 
energetic. Putem afirma deci cu toa
tă certitudinea că primele concluzii 
după aplicarea noului program de 
lucru în minerit sînt îmbucurătoare, 
rezultatele obținute de unitățile mi
niere din cadrul Combinatului mi
nier al Văii Jiului cunoscind o di
namică ascendentă.

— Vă rugăm să vă referiți la cî
teva' dintre realizările obținute.

— Odată cu trecerea la programul 
de lucru in trei schimburi de 8 ore 
pe zi s-a asigurat în toate cele 10 
întreprinderii miniere ale combi
natului un cadru organizatoric adec
vat muncii în subteran. Practic, 
s-au creat condiții optime pentru 
efectuarea ciclurilor de producție 
specifice lucrului în subteran, au 
crescut indicii intensivi și extensivi 
de folosire a utilajelor, îndeosebi a 
complexelor mecanizate, a sporit 
numărul de posturi care extrag căr
bune, s-a îmbunătățit transportul 
cărbunelui pe orizontală și verticală. 
Ca urmare a măsurilor luate după 
aplicarea noului program de lucru, 
peste 1 000 de muncitori, ingineri și 
alte cadre din activitatea auxiliară 

au fost repartizați Ia locuri de mun
că direct productive, iar' acțiunea 
continuă. îmbunătățirea organizării 
muncii, sporirea numărului de pos
turi in abataje, unde se hotărăște 
soarta producției, întărirea ordinii și 
a disciplinei se concretizează in 
creșterea productivității muncii în 
abatajele mecanizate de la 8,5 tone 
pe post, cit se obținea înainte, la 
10,85 tone de cărbune pe post în pre
zent ; producția medie pe complex

Minerii Văii Jiului, puternic angajați 
în sporirea producției de cărbune

DEPĂȘIREA PLANULUI PE PRIMUL TRIMESTRU - CEL MAI IMPORTANT 
REZULTAT AL ORGANIZĂRII LUCRULUI CONTINUU IN TREI SCHIMBURI

a crescut de la 354 tone la 420 tone 
cărbune, iar gradul de utilizare a 
instalațiilor de extracție a cărbune
lui este cu 21 la sulă mai mare decît 
anul trecut, evidențiindu-se, prin 
rezultatele obținute, în special mi
nele Petrila, Lupeni, Lonea, Paro- 
șeni și Aninoasa. Acestea ar fi, pe 
scurt, explicațiile depășirii planului 
de producție pe primul trimestru al 
anului cu peste 20 000 tone cărbune. 
Totodată, ca urmare a măsurilor 
luate a crescut și eficiența economi
că a producției. Astfel, consumul de 
lemn de mină s-a redus cu peste 10 
mc la 1 000 tone de cărbune, iar cel 
de cherestea cu 0,8 mc. Totodată, 
s-a redus și consumul de energie e- 
lectrică de la 50 k.W la 45,3 kW pe 
tona de cărbune extras.

— în acest an și, in perspectivă, 
pe întregul cincinal, minerilor din 
Valea Jiului le revin sarcini de mare 
importanță în creșterea producției de 
cărbune cocsificabil și energetic. Ce 
măsuri se întreprind pentru realiza

rea în perioada următoare a preve
derilor de plan ?

— în anul 1983 trebuie să se ex
tragă din Valea Jiului 11.8 milioane 
tone huilă netă, din care 3,3 mili
oane tone pentru cocs și semicocs. 
Pentru realizarea acestei producții 
se pune un accent deosebit pe efec
tuarea în grafic și chiar peste pre
vederi a lucrărilor de pregătire și 
deschidere a noilor fronturi de ex
tracție, punerea în funcțiune a noi-

Convorbire cu ing.
Dan SURULESCU 

directorul general al Combinatului 
minier Valea Jiului 

abataj și de înaintare. Avem con
vingerea că, prin îngrijirea cores
punzătoare și folosirea la întreaga 
capacitate a complexelor mecanizate, 
productivitatea muncii poate crește 
și mai mult. O dovedesc brigăzile 
fruntașe de la Lupeni, Uricani și 
Paroșeni, unde se obțin 12—16 tone 
cărbune pe post cu complexele me
canizate. în prezent sint în curs de 
realizare și o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru îmbună

tățirea transportului cărbunelui din 
subteran la suprafață. La Lupeni se 
află în construcție un puț cu schip, 
la Aninoasa, Vulcan și Bărbăteni se 
perfecționează transportul în vede
rea eliminării stagnărilor. O atenție 
deosebită acordăm minelor Aninoasa 
și Livezeni, unde, din cauza unor 
greutăți întîmpinate în plasarea nu
mărului corespunzător de posturi in 
cărbune, precum și a unor neajun
suri în organizarea muncii și folosi
rea mecanizării, nu se înregistrează 
rezultatele scontate. în scurt timp, 
prin măsurile pe care le întreprin
dem, situația se va redresa și aici.

— Minerii, preparatorii din Valea 
Jiului au sarcini deosebit de mobi
lizatoare în ce privește creșterea 
producției de cărbune pentru cocs. 
Cum se acționează pentru îndeplini
rea acestui obiectiv ?

— Obiectivele propuse se referă la 
realizarea unei mase miniere de 
14 000 tone pe zi. care să intre in 
Uzina de preparare de la Lupeni ; 

la îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras și la scoaterea din masa mi
nieră a unei cantități cit mai mari 
de cocs. La Lupeni — unde se ex
trage cea mai însemnată cantitate 
de cărbune cocsificabil — peste 7 500 
tone pe zi — prevederile de plan se 
realizează și chiar se depășesc cu 
regularitate. La Uricani a fost pus 
de curind in funcțiune cel de-al doi
lea complex mecanizat de mare pro
ductivitate : 1 000 tone de cărbune 
pe zi. La Bărbăteni, ca urmare a 
măsurilor luate in ultimul timp, pla
nul de producție se realizează. Mă
suri hotăritoare se întreprind și 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui extras prin efectuarea în 
bune condiții a operației de claubaj, 
separarea fluxurilor comune de benzi 
din subteran și executarea controlu
lui tehnic de calitate la cele trei 
mine de unde se extrage cărbune 
cocsificabil. La preparația cărbune
lui din Lupeni se insistă îndeosebi 
asupra posibilităților de recuperare 
a unei cantități cît mai mari de căr
bune cocsificabil din masa minieră 
prin utilizarea mai bună a instala
țiilor. Pentru preluarea și spălarea 
integrală a cărbunelui extras va fi 
prelungită durata de funcționare a 
liniilor de spălare și a funicularalui 
de evacuare a sterilului. în același 
timp, va fi sporită selectivitatea la 
spălarea cărbunelui între 14—80 mi
limetri prin reducerea debitului de 
alimentare a spălătoriei și punerea 
în funcțiune a unei noi linii de spă
lare și a ciururilor cu bare rotative 
de control.

în încheiere, doresc să subliniez 
hotărîrea minerilor din Valea Jiului 
de a pune in valoare toate avanta
jele noului program de lucru în mi
nerit, de a acționa fără preget, cu 
întreaga lor pricepere și experiență 
pentru realizarea zi de zi a planului 
la producția de cărbune și a răspun
de astfel prin fapte înflăcărate- 
lor chemări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a da patriei 
cantități cit mai mari de cărbune 
cocsificabil și energetic.

Convorbire consemnată de 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

Un apel al Combinatului minier

Descărcați ritmic vagoanele 
cu cărbune!

Combinatul minier 
din Ploiești este prin
cipalul furnizor de 
cărbune pentru Ter
mocentrala electrică 
Doicești. Pe baza unui 
program, care poartă 
multe semnături și pa
rafe, s-a stabilit ca in 
luna aprilie exploată
rile carbonifere din 
cadrul acestui combi
nat să expedieze zil
nic la Doicești 7 600 
tone cărbune. Minerii 
au înțeles să asigure 
livrările de cărbune 
în cantitățile și la ter
menele stabilite. Dar 
în aceas*ă  acțiune ei 
nu sînt sprijiniți toc
mai de beneficiar.

Mai exact, trenurile 
cu cărbune ajunse Ia 
destinație — termo
centrala Doicești — nu 
sint descărcate ritmic, 
conform graficelor. 
Astfel. un telex al 
regulatorului de circu
lație C.F.R. Tîrgoviște, 
din 8 aprilie, arată că 
la acea dată, în dife
rite stații de cale fe
rată — Bănești, Leor- 
deni, Pătroaia și Schi- 
tu-Golești — se gă
seau 176 vagoane cu 
cărbune nedescărcate, 
între timp, această ci
fră a crescut. La data 
de 16 aprilie, numărul 

vagoanelor care aș
teptau să fie descăr
cate, încurcînd. evi
dent. mult circulația 
normală a trenurilor, 

. s-a ridicat la 214. a- 
vînd un tonaj de a- 
proape 13 000 tone căr
bune. Din cauză că 
vagoanele nu circulă 
normal, mai ales pe

Semnal 
pe adresa 

energeticienilor 
din Doicești

ruta Schitu-Golești — 
Doicești, minerii de la 
Cimpulung intîmpfnă 
greutăți în activitatea 
lor. Aflăm că la mină 
s-au blocat silozurile, 
nu mai funcționează 
normal funicularele, 
minerii nu mai au su
ficiente vagonete pen
tru a scoate cărbunele 
din subteran.

Si beneficiarul are 
de suportat o serie de 
consecințe, el neputind 
să-și asigure stocul de 
cărbune necesar bunei 
funcționări a termo
centralei. în plus, plă
tește C.F.R.-ului im
portante sume de

bani drept locali. în 
aceste condiții, era 
de așteptat ca tovară
șii din conducerea 
centralei electrice să 
Întreprindă măsuri 
ferme pentru redre
sarea acestei situații. 
Dar nu au făcut-o nici 
in urma intervenției 
din 9 aprilie a Combi
natului minier din 
Ploiești. care, prin 
telexul nr. 501, a se
sizat această stare de 
lucruri și Centralei 
de producție a ener
giei electrice (direc
tor general ing. Vladi
mir Constantinescu).

Iată de ce minerii 
din cadrai Combinatu
lui minier Ploiești a- 
dresează și pe această 
cale tovarășilor de la 
termocentrala Doicești 
un apel stăruitor în 
vederea reglementării 
urgente a problemei 
descărcării ritmice șl 
la termenele stabilite 
a vagoanelor de căr
bune. Un apel îndrep
tățit, care, credem, va 
fi recepționat cu 
promptitudine și se 
va solda cu măsuri 
operative și eficiente.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

J
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Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

(Urmare din pag. I)
Consider necesar să apreciez In mod deosebit impor

tanța acestei intilniri pentru discutarea și stabilirea de 
noi măsuri în vederea intensificării colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre țările noastre. Noi 
dorim ca relațiile economice și în celelalte domenii din
tre țările noastre să se dezvolte continuu, iar anumite 
rămîneri în urmă din ultimii doi ani să fie recuperate 
și să privim Ia obiectivele pe care le-am stabilit încă cu 
tovarășul Tito. Este adevărat că au apărut unele pro
bleme în economia mondială, care se reflectă și asupra 
țărilor noastre. Dar cu atît mai mult este necesar să 
acționăm pentru dezvoltarea colaborării economice, pen
tru că numai in acest fel putem diminua influența lor 
asupra economiilor noastre, putem asigura dezvoltarea 
economico-socială a ambelor țări. Consider că avem 
toate condițiile — și, în ce ne privește, sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a asigura dezvoltarea 
tinuă a colaborării bilaterale, in toate domeniile.

In ce privește problemele internaționale, situația
intr-adevăr destul de complexă. în mod deosebit sintem 
preocupați de agravarea situației mondiale, 
ficarea cursei înarmărilor, de accentuarea 
Intre țările bogate șl sărace.

In cursul discuțiilor de astăzi am ajuns
comune privind necesitatea intensificării eforturilor in 
vederea opririi cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, și in primul rind la dezarmarea nucleară.

Am manifestat poziții comune cu privire la necesitatea 
eforturilor pentru 
cu rază medie de 
existente.

Considerăm că 
lerea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid a 
țărilor europene, pentru dezvoltarea 
securității europene.

In acest cadru acordăm o însemnătate 
voltării colaborării In Balcani, realizării 
noastră a unei colaborări 
lntr-o zonă fără arme 
străine.

In convorbirile noastre
— atenție problemelor subdezvoltării, noii ordini econo
mice internaționale. Ținind seama de problemele foarte 
grave ale subdezvoltării, considerăm că este necesar să 
facem totul pentru ca, la reuniunea de la Belgrad a 
U.N.C.T.A.D., să se obțină rezultate cit mai bune in adop- 
(area unor soluții constructive In vederea sprijinului 
țărilor In curs de dezvoltare, dezvoltării unui dialog real 
Intre țările bogate și țările sărace.

Sint multe probleme in viața internațională. Aș men
ționa insă necesitatea de a se face totul pentru soluționa
rea tuturor conflictelor și neînțelegerilor dintre state 
numai și numai prin tratative. Este necesar să Intensifi
căm eforturile pentru realizarea in viață a principiilor 
deplinei egalități, respectului independenței, suveranită
ții și neamestecului in treburile interne.

Noi acordăm o mare însemnătate manifestării voinței 
popoarelor europene și de Pe alte continente de a lupta 
pentru dezarmare, pentru pace. Considerăm că trebuie 
să facem totul pentru a da dimensiuni tot mal mari 
acțiunilor maselor populare, deoarece asigurarea păcii, a 
noii ordini economice, a unei lumi mai drepte șl mai bune 
se poate realiza numai prin acțiunile unite ale tuturor 
statelor, ale popoarelor de pretutindeni.

Menționînd încă o dată, cu satisfacție, relațiile bune 
dintre partidele și popoarele noastre, doresc să exprim 
convingerea că vizita dumneavoastră va fi o contribuție 
importantă la dezvoltarea acestora în viitor. Colaborarea 
multilaterală dintre partidele și popoarele noastre servește 
Intereselor ambelor popoare, cauzei păcii, independenței 
și colaborării internaționale.

Aș dori să ridic acest pahar și să urez popoarelor prie
tene ale Iugoslaviei succese tot mai mari in dezvoltarea 
lor economico-socială, in construcția socialistă 1

Urez o colaborare bună intre partidele șl popoarele 
noastre !

In sănătatea dumneavoastră, tovarășe Ribicici, șl ■ ce
lorlalți prieteni și tovarăși iugoslavi !

In sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze 
îndelungate).

oprirea 
acțiune

trebuie

amplasării 
in Europa

s& facem

rachetelor nucleare 
și retragerea celor

totul pentru Inche-

colaborării șl

deosebită dez- 
în regiunea 

pașnice, transformării Balcanilor 
nucleare și fără baze militare

am acordat — cum este și firesc

Toastai tovarășului
Mitia Ribicici

(Urmare din pag. I)
carii acestor principii, lucru pe care l-am dori în raportu
rile dintre toate partidele, dintre toate forțele progresiste, 
dintre toate statele socialiste, așa cum se petrec intre două 
țări socialiste vecine și prietene, cum sint țările noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a menționat situația grea 
oare domină astăzi lumea, situația de criză economică 
existentă în lumea contemporană și, de asemenea, au 
fost subliniate eforturile ce trebuie depuse pentru a ieși 
din această situație. Această criză afectează și țările 
noastre, așa cum afectează îndeosebi țările mai puțin 
dezvoltate, țările în curs de dezvoltare. Dar, în același 
timp, această criză afectează și cele mai dezvoltate țări. 
Ne revine însă sarcina de a acționa cu toate forțele 
pentru a contribui la ieșirea din această criză, cit si 
pentru soluționarea problemelor mari care vizează în
treaga omenire. Țările capitaliste pot soluționa o serie 
de probleme pe seama clasei muncitoare din țările lor. 
Noi însă sîntem țări socialiste și avem obligația de a 
soluționa în așa fel problemele, îneît să asigurăm drep
turile ce li se cuvin oamenilor muncii, dreptul la mun
că, dreptul Ia o viață demnă.

Am constatat că între programul nostru de stabilizare 
economică si măsurile pe care dumneavoastră le-ati în
treprins există multe similitudini, ce se referă atît la 
reducerea importului, la creșterea exportului, la restruc
turarea unor ramuri economice, astfel îneît să se asigure, 
chiar în aceste condiții, o dezvoltare economică perma
nentă. în această situație economică grea, care vizează 
lumea întreagă, oare vizează și zona în care trăim, 6e 
impune necesitatea sporirii eforturilor și soluționării de 
către fiecare tară a problemelor cu care se confruntă, 
în această direcție, evident, fiecare se servește de siste
mul pe care și l-a stabilit, noi procedăm la soluționarea 
problemelor în cadrul sistemului de autoconducere, dum
neavoastră procedați Ia rezolvarea problemelor ce se 
ridică la dumneavoastră. Important este ca tot în acest 
context să vedem și necesitatea restructurării raporturilor 
noastre bilaterale pentru a asigura creșterea acestor schim
buri. Trebuie împreună să stabilim care sint cauzele unor 
stagnări ale schimburilor noastre, astfel ca pe această bază 
să stabilim măsurile ce trebuie întreprinse spre a asigura 
o nouă creștere, un nou salt colaborării noastre economice. 
Socotim, de asemenea, că trebuie folosit mai din plin 
potențialul de care dispun Iugoslavia și România în 
toate domeniile.

Așa cum s-a subliniat — a spus în continuare vorbito
rul — relațiile internaționale sint împovărate astăzi do 
o gravă criză care vizează cele mai largi sectoare de 
activitate. Socotim foarte important ceea ce tovarășul 
Ceaușescu a expus aici, că nu trebuie recurs sub nici o 
formă Ia rezolvarea problemelor pe calea armelor. Trebuie 
găsite toate formele pașnice de soluționare a problemelor 
existente.

După cum este cunoscut, și la cea de-a VII-a conferință 
a țărilor nealiniate Ia nivel înalt toate țările s-au pro
nunțat pentru soluționarea problemelor existente pe cale 
pașnică. în cadrul mișcării de nealiniere, Iugoslavia a 
depus eforturi constante în direcția soluționării proble
melor care se pun astăzi în fața omenirii.

Nu numai noi cei care ne aflăm în delegație, ci toate 
popoarele și națiunile din Iugoslavia împărtășesc întru 
totul aprecierea făcută aici de către tovarășul Ceaușescu, 
că Europa reprezintă regiunea ce poate să prezinte cel 
mai mare pericol în momentul de față în lume. Noi, de 
asemenea, ne pronunțăm pentru încheierea reuniunii de 
la Madrid cu succes și asigurarea continuării procesului 
stabilit la Helsinki. Iugoslavia, evident ca tară nenucleară, 
acționează și în direcția transformării Mediteranei într-o 
zonă fără arma nucleară, într-o zonă a colaborării și a 
păcii, în care să nu existe nici un fel de presiuni din 
partea marilor puteri. Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via apreciază că cea mai mare contribuție la progres poate 
s-o aducă prin realizarea edificării socialismului în pro
pria țară. De aceea, noi ne propunem să dezvoltăm siste
mul nostru de autoconducere, în așa fel incit să asigurăm 
creșterea economică permanentă, chiar dacă această creș
tere nu va mai fi ca în urmă cu cîțiva ani, dar în orice caz 
ea să urmeze o cale ascendentă, să asigurăm dezvoltarea 
țării. Prin asta socotim că ne aducem contribuția și la 
dezvoltarea în ansamblu in zona în care trăim. în reali
zarea acestui obiectiv, noi avem nevoie de liniște, avem 
nevoie de o colaborare internațională, avem nevoie de 
sprijinul prietenilor noștri, și printre acești prieteni, ca 
unul dintre prietenii cei mai sinceri, noi socotim poporul 
român.

în încheiere, aș dori să ridic paharul pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, a relațiilor dintre popoarele noastre, 
pentru prosperitatea poporului român. (Aplauze).

In sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu I (Aplauze 
Îndelungate).

începerea convorbirilor
oficiale

(Urmare din pag. I)
Secretarul general al P.C.R., pre

cum și președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I. au dat o deosebită apre
ciere raporturilor româno-iugoslave, 
de strânsă și fructuoasă colaborare, 
care cunosc o permanentă extinde
re si Întărire, corespunzător dorin
ței și aspirațiilor popoarelor noastre, 
vecine și prietene. A fost relevat 
rolul determinant al dialogului la 
nivel înalt, inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. în așezarea acestor tradiționale 
relații pe baze trainice. In aprofun
darea lor continuă.

Totodată, a tost reliefată marea 
importanță pe care o are adâncirea 
conlucrării dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia pentru amplificarea legă
turilor de prietenie și bună vecinătate 
dintre țările și popoarele noastre, pe 
multiple planuri — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și In alte 
domenii. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mitia Ribicici au reafirmat hotă
rârea de a dezvolta și mai mult — 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc — colaborarea dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, spre binele 
ambelor țări, ai poporului român și 
popoarelor iugoslave, in interesul 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Cei doi conducători de partid, pro
cedând la un cuprinzător schimb de 
opinii privind evoluția vieții politice 
mondiale, au apreciat că, în actualele 
condiții internaționale, de o deose
bită complexitate, se impun aborda
rea și soluționarea constructivă a 
problemelor majore ce confruntă 
omenirea, pornindu-se de la necesi
tatea reducerii Încordării, salvgardă
rii păcii și consolidării .destinderii, 
de la renunțarea cu desăvârșire la 
politica de forță și amenințare cu 
torța, de la reglementarea stărilor 
conflictuale. a tuturor diferendelor 
dintre state, numai prin mijloace 
pașnice, prin tratative, de la respec
tarea strictă in relațiile internațio
nale a principiilor deplinei egalități, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, a drep
tului fiecărei națiuni de a se dezvol
ta liber, așa cum o dorește, pe calea 
progresului economic și social.

Convorbirile au pus în evidență 
atenția deosebită pe care țările și 
partidele noastre o acordă edificării 
securității și cooperării europene și, 
în acest context, încheierii cu rezul
tate pozitive a reuniunii de la Ma
drid, astfel îhcît aceasta să ducă la 
convocarea unei conferințe consa
crate încrederii șl dezarmării în Eu
ropa, să contribuie la înfăptuirea 
integrală a prevederilor Actului fi
nal. să asigure continuitatea pro
cesului început la Helsinki. S-a evi
dențiat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de

țărilor

acord, 
epocii

asigurarea păcii, subli- 
trebuie făcut totul pen- 

cursei periculoase a 
pentru trecerea la mă- 

eficiente, de dezar-

acțiune, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru crearea 
unei Europe fără arme nucleare, ca 
singura garanție a unei securități re
ale pe continentul nostru. '

A fost reliefată însemnătatea pe 
care ar avea-o — tn cadrul pro
cesului de realizare a securității și 
cooperării europene — extinderea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările balcanice, transforma
rea Balcanilor tntr-o zonă a păcii, 
înțelegerii șl bunei vecinătăți, lip
sită de arme nucleare. A fost rele
vată importanta pe care ar repre
zenta-o în acest sens tinerea unei 
conferințe la nivel înalt a 
balcanice.

S-a considerat, de comun 
că problema fundamentală a
noastre o constituie preîntîmpinarea 
războiului și 
niindu-se că 
tru oprirea 
înarmărilor,
suri concrete, 
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară.

S-a arătat, totodată, că efectele 
crizei economice, ale adîncirii deca
lajelor dintre țările bogate șl țările 
sărace continuă să se extindă, să 
afecteze nivelul de viață al popoare
lor, îndeosebi al celor din statele In 
curs de dezvoltare. A fost reliefat 
faptul că, in aceste condiții, este ne
cesar să se acționeze cu fermitate 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să faci
liteze progresul tuturor națiunilor, 
să asigure stabilitatea economică și 
politică mondială.

în timpul convorbirilor B-a apre
ciat că actualele împrejurări inter
naționale reclamă, în mod imperios, 
democratizarea vieții internaționale, 
creșterea rolului țărilor mici și mij
locii. al statelor nealiniate, care pot 
și trebuie să-și aducă “o contribuție 
dintre cele mai însemnate la soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii de astăzi, la imprimarea unul 
curs nou pe 
destindere, 
social.

Tovarășii
Mltia Ribicici au reafirmat 
Partidului Comunist Român șl Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia de a 
extinde conlucrarea cu partidele co
muniste șl muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu toa
te forțele progresiste, antiimperialiste, 
avind deplina convingere că întărirea 
solidarității și unității dintre ele re
prezintă o cerință de importanță 
hotărâtoare pentru triumful politicii 
de destindere, dezarmare, pace șl 
colaborare, pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate, independență șl 
progres ale tuturor popoarelor.

Convorbirile se desfășoară 
atmosferă de caldă prietenie, 
plină înțelegere, stimă șl 
reciproc.

arena mondială — spre 
colaborare și progres

Nicolae Ceaușescu șl 
voința

Intr-o 
de de- 
respect

Sosirea in Capitală
(Urmare din pag. I)

„Să se dezvolte relațiile tradiționa
le de prietenie șl colaborare din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavi^, dintre Partidul Co
munist Roman și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia. în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii în lume !“.

La coborârea din avion, tovarășul 
Mitia Ribicici a fost salutat cu 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători de 
partid și-au strîns mîinile priete
nește, s-au îmbrățișat.

Pe aeroport se aflau tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Ion Coman, 
Dumitru Popescu, Hie Verdeț, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, generali.

Erau prezențl, de asemenea, Mi
los Melovskl, ambasadorul Iugo
slaviei la București, și membri ai 
ambasadei.

în această vizită, tovarășul Mitia 
Ribicici este însoțit de tovarășii 
Dușan Cikrebici, membru al

zldiulul 
U.C.I., 
Central 
din

Comitetului 
președintele 
al Uniunii 

Serbia. Trpe
Co
site

ae-

Central • al 
Comitetului 

Comuniștilor 
Iakovlevski,

secretar executiv al Prezidiului 
mitetului Central al U.C.I., 
persoane oficiale.

O gardă militară aliniată pe 
report a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia și Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Mitia Ribicici au trecut 
în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Mitia Ribicici frumoase 
buchete de flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Mitia Ribicici au părăsit aeropor
tul lntr-o mașină escortată de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre re
ședința rezervată înaltului oaspete.

La reședință, cel doi conducători 
de partid s-au întreținut lntr-o at
mosferă de caldă prietenie, de stimă 
și respect reciproc.

asupra in repriza secundă, dar fără să ame
nințe în mod periculos poarta gaz
delor. Eforturile 
doualarg comentată în presa internațională

Redăm pe scurt, In cele ce urmează, noi comentarii asupra meciu
lui de fotbal România — Italia, 
favoarea tricolorilor noștri:

Presa italiană — relevind In gene
ral cu obiectivitate buna comportare 
a fotbaliștilor noștri șl subliniind 
justețea obiectivă a rezultatului final 
de 1—0 pentru echipa României — 
nu acordă nici o scuză „Squadrei 
Azzurra", pe care o consideră, prac
tic, îndepărtată din cursa pentru faza 
finală a campionatului european.

Titlurile publicate de confrații ita
lieni, supărați pe fotbaliștii lor. sînt 
concludente în acest sens : „Italia, 
campioana lumii, umilită la Bucu
rești" („IL GIORNO") ; „Adio eroi
lor" („CORRIERE DELLO SPORT"); 
„Ce sfîrșit dezagreabil" („TUTTO
SPORT") ; „Scoși din campionatul 
european" („GAZETTA DELLO 
SPORT").

Toate ziarele italiene pun accentul 
pe necesitatea ca antrenorul Enzo 
Bearzot să construiască o altă echipă 
In vederea mondialelor din 1986. Pri
mul cu care trebuie începută opera
ția de întinerire a „Squadrei Azzur
ra" — scrie presa — ar putea fi Dino

încheiat cu un rezultat excelent in

Zoff. criticat unanim pentru eroarea 
săvirșită la golul lui Ladislau Bâ- 
loni.

Ziarul L’UNITA scrie : Partida 
cu echipa României era lntr-un fel 
decisivă pentru calificarea in turneul 
final al campionatului european, 
dar băieții lui Bearzot au fost învinși, 
și în mod clar în ciuda scorului 
strîns. Selecționata română este va
loroasă, fapt care nu mai constituie 
o noutate. în mare formă ni s-au 
părut, scrie comentatorul aceluiași 
ziar, Bălăci, Ungureanu, Cămătaru, 
Boloni.

într-o declarație făcută ziarului 
L’Unita, fostul antrenor al echipei 
Italiei, Ferrucio Valcareggi, a spub : 
„Victoria românilor este legitimă. 
După goi, fotbaliștii români s-au do
vedit foarte abili din punct de ve
dere tactic, au practicat presingul pe 
tot terenul, nu i-au lăsat pe al noș
tri să construiască cu luciditate 
atacurile".

La rlndul său, ziarul CORRIERE 
DELLA SERA relatează : Splendi
dele focuri de artificii ale Mundia- 
lului din Spania salutînd triumful 
„Squadrei Azzurra" s-au stins pe sta
dionul „23 August" din București, în 
locul lor aprinzîndu-se făcliile su
porterilor români, marcînd succesul 
echipei lor, care i-a înălțat în clasa
mentul celei de-a 5-a grupe a cam
pionatului european. Gentile avea 
sarcina să-1 păzească pe Bălăci, dar 
acesta, în zi foarte bună, l-a plimbat 
pe tot terenul. Cabrini trebuia să-1 
marcheze pe Geolgău, care cel puțin 
pină la pauză i-a dat o lecție aspră, 
mai ales în ceea ce privește sprintul. 
Lui Colovati i-a fost rezervată difi
cila misiune de a-1 urmări pe uriașul 
Cămătaru, omul de șoc cu fizic și stil 
de joc ă la John Charles. Băieții lui 
Lucescu nu i-au lăsat pe ai noștri să 
respire nici un moment, intervenind 
cu un presing puternic la fiecare 
minge. Echipa României a pus 
stăpînire pe centrul terenului grație 
eficientului travaliu al terțetului 
Klein, Bdloni, Bălăci. Acești foarte 
buni jucători au exercitat o presiune

asupra apărării echipei noastre, 
creînd și multe ocazii de gol.

★
Comentatorul agenției de presă 

ASSOCIATED PRESS subliniază, in
tr-un amplu articol : „Creditată ini
țial cu o șansă inferioară, România 
a eliminat practic deținătoarea titlu
lui mondial din cursa spre turneul 
final al Campionatului Europei, spe
ranțele italienilor de a se afla anul 
viitor In Franța fiind aproape spul- 

• berate. Cei peste 80 000 de spectatori 
care au umplut pînă la refuz tribu
nele stadionului „23 August" din 
București au salutat cu entuziasm de 
nedescris șutul-bombă al mijlocașu
lui Ladislau BolSni, din minutul 24, 
șut pe care veteranul Dino Zoff, cu 
tot efortul disperat, nu l-a putut 
opri. Românii au dominat în primele 
45 de minute, Italia părînd preocu
pată doar de apărare.

Echipa României este, fără îndo
ială. surpriza acestei grupe prelimi
nare, după succesul de sîmbătă seara 
ea continuînd să conducă în clasa
ment, cu 7 puncte, în fața Ceho
slovaciei — 5 puncte, Italiei și Sue
diei — cîte 3 puncte, precum și in 
fața Ciprului, care are 2 puncte. 
Italia, cu majoritatea 
aureolați la ultima „Cupă 
aflați în teren, n-a putut 
ceașcă, menținîndu-se în 
declanșînd contraatacuri.

jucătorilor 
mondială" 
să strălu- 
apărare și 
în special

lor din partea a 
a meciului au fost în van".

★
La rândul său, agenția U.P.I. no- 

„Meciul dintre reprezentati-tează
vele de fotbal ale României și Ita
liei, disputat pe stadionul „23 Au
gust" din București in prezența a 
peste 80 000 de spectatori, B-a Înche
iat cu victoria meritată a gazdelor, 
cu scorul de 1—0, grație golului mar
cat de Boldni, In minutul 24.

Golul victoriei, care a consolidat 
poziția de lider a României In cla
samentul grupei a V-a preliminare, 
a fost marcat la o abilă manevră tac
tică a gazdelor : lă o lovitură liberă 
de la peste 20 de metri, Bălăci a exe
cutat scurt la Boloni, care, cu un șut 
senzațional, cu piciorul sting, a tri
mis balonul în plasa porții lui Dino 
Zoff. In repriza secundă, italienii au 
încercat să egaleze pe contraatac, 
dar apărarea română, condusă exce
lent de Ștefănescu și Iorgulescu, a 
dejucat, cu calm, toate manevrele 
campionilor mondiali, care au tre
buit să se recunoască Învinși".

★
Sub titlul „Campionii mondiali 

K.O. la București : 0—1 cu Româ
nia", agenția D.P.A. Hamburg trans
mite : „La nouă luni după cucerirea 
titlului mondial, echipa Italiei s-a

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SIERRA LEONE

Excelenței Sale Dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
La cea de-a XH-a aniversare a proclamării Republicii Sierra Leone 

vă adresez cele mai bune urări și îmi exprim convingerea că se vor dez
volta și mai puternic raporturile de prietenie și conlucrare dintre țările 
și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Aflată în partea de 
vest a continentului 
african. Republica Si
erra Leone este cu
noscută ca o „țară a 
diamantelor". Bogate
le zăcăminte de pie
tre prețioase îi asi
gură locul trei în 
producția mondială. 
Noi zăcăminte au 
fost descoperite în 
anii din urmă. Țara 
este, totodată, o mare 
producătoare de mi
nereu de fier, bauxită, 
platină, crom. în ciu
da acestor resurse ale 
subsolului, precum și 
a pădurilor cu esențe 
prețioase, poporul Si- 
errei Leone, aseme
nea celorlalte popoare 
africane, a fost nevoit 
să ducă în perioada 
colonială o viată ex
trem de grea, pentru 
că avuțiile naționale 
erau exploatate de că
tre marile monopoluri 
străine.

O nouă etapă a des
chis în istoria tării 
dobîndirea indepen
denței naționale la 
27 aprilie 1961. în cele 
peste două decenii 
care s-au scurs de 
atunci, în Sierra Leo
ne au avut loc prefa

ceri Însemnate. La 19 
aprilie 1971 țara a fost 
proclamată republică 
suverană. Guvernul a 
adoptat o serie de mă
suri menite să asigu
re recuperarea bogă
țiilor naționale, pune
rea lor în valoare în 
folosul dezvoltării tă
rii. O astfel de măsu
ră a fost preluarea 
controlului producției 
de diamante. Au fost 
trecute apoi sub con
trol guvernamental 
majoritatea acțiunilor 
societăților străine ce 
acționau în domeniul 
minier, au fost create 
companii de stat. Au 
fost puse în funcțiune 
un număr de între
prinderi chimice. de 
industrie ușoară, de 
șlefuire a diamante
lor, de prelucrare a 
produselor agricole. 
S-a trecut Ia ame
najarea unor siste
me hidroenergetice 
pentru a reduce de
pendenta de importu
rile de resurse ener
getice. Au sporit în 
ultimii ani de patru 
ori și cheltuielile des
tinate dezvoltării agri
culturii, se constru
iesc noi căi rutiere în

special în regiunile 
miniere și agricole.

Pe plan extern. Si
erra Leone promovea
ză o politică de pace 
și colaborare. își ma
nifestă solidaritatea 
activă cu popoarele 
care luptă pentru in
dependentă națională, 
pentru progres eco
nomic și social.

între România și 
Sierra Leone s-au sta
tornicit relații de prie
tenie și colaborare a-
flate într-o continuă 
dezvoltare. Un mo
ment de o deosebită 
importantă în acest 
sens l-a marcat întil-
nirea la cel mai înalt
nivel care a avut loc 
la București în anul 
1974. Cu acel prilej 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și pre
ședintele Siaka Ste
vens au semnat o 
Declarație solemnă și 
un Acord general de 
colaborare, documente 
care au deschis per
spective largi conlu
crării rodnice dintre 
cele două țări. în in
teresul reciproc, spre 
binele cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării 
intre popoare.

Cu privire la următoarea ședință a Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în a treia decadă a lunii aprilie 

1983, în capitala Republicii Socia
liste România — București, va avea 
loc ședința ordinară a Consiliului 
Militar al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, la care vor fi examinate 
unele probleme ale activității cu

rente a Forțelor Armate Unite în lu
mina hotăririlor consfătuirii Comite
tului Politic Consultativ și ale ședin
ței Comitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care au avut loc la 
Praga in anul 1983.

Cronica
Luni a sosit tn Capitală tovarășul 

Arnoldo Martinez Verdugo, membru 
al Comisiei Politice a Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unifi
cat din Mexic (P.S.U.M.). director al 
Centrului de studii privind mișcarea 
muncitorească și socialistă din Mexic, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. efec
tuează o vizită in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
reprezentantul P.S.U.M. a fost salu
tat de tovarășul Ion Coman. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
•ecretar al C.C. al P.C.R.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Zimbabwe, aniversarea procla
mării independenței de stat, amba
sadorul acestei țări la București, 
John George Mayowe, a oferit, luni, 
o recepție în saloanele hotelului „In
tercontinental".

Au participat Gheorghe Petrescu, 
vlceprim-ministru al guvernului. Ion 
Teoreanu, ministrul educației și în- 
vățămlntului. Constantin Oancea, ad-

zilei
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Statu

lui Israel, ambasadorul acestei țări la 
București, Zvi Brosh, a oferit, luni, o 
recepție.

Au participat Gheorghe Chivulescu, 
ministrul justiției, Alexandru Roșu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reiprezentânti 
ai altor ministere și instituții cen
trale. personalități ale vieții cultural- 
științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
11,00 Almanahul familiei
11.30 Moment folclorlo cu Marla Pău- 

nescu
11.40 Roman foileton : Marile speranțe
12.10 Panoramic economic
12.40 Desene animate : Povestiri din Pă

durea Verde
10.30 Telesport. Fotbal : F.C. Argeș — 

Dinamo București. Transmisiune 
directă de la Pitești, din Campio
natul național. Divizia A

17.10 Clubul tineretului
17.40 1004 de seri

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 Videoteca internațională
21,OS Teatru TV : „Georges Dandin" de 

Moliăre. Traducerea : Tudor Ar- 
ghezi. Interpretează actori al Co
mediei Franceze. Regia : Jean Paul 
Roussillon

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastice.
21.20 Tezaur folcloric
21,50 Mic dicționar de operă șl balet. 

Litera ,,L“. Invitată Silvia Voinea
22,15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 19 

aprilie, ora 21 — 22 aprilie, ora 21. In 
țară : Vremea va continua să se încăl
zească ușor. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi Izolate la Începutul interva
lului în nord-est, iar apoi in regiunile 
vestice. Vîntul va sufla slab pină la

moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 2 și 10 grade, izolat mai 
coborîte, iar cele maxime între 12 șl 
22 de grade, pe alocuri mal ridicate. 
Răsleț, in prima noapte se va semnala 
brumă. Ceață locală. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor. Cerul va fi variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 1 sl 
4 grade, iar cele maxime între 19 șl 22 
de grade. (Ileana Mibăilă, meteorolog 
de serviciu).

prăbușit. în urma înfrângerii sufe
rite la București In meciul cu selec
ționata României, șansele italienilor 
de a ajunge in faza finală a campio
natului european din Franța au 
coborît la punctul zero. înt partida 
de la București, în care italienii s-au 
prezentat cu zece jucători din lotul 
care a cîștigat „Cupa mondială", 
golul hotărîtor al lui Boloni a căzut 
după numai 24 de minute".

în încheierea comentariului se 
apreciază că victoria In această gru
pă se va decide între echipele Româ
niei și Cehoslovaciei.

★
Corespondentul agenției REUTER, 

Richard Balmforth, transmite : „E- 
chipa Italiei a fost practic eliminată

din cursa de calificare la Campiona
tul european, după ce a fost învinsă 
sîmbătă cu 1—0 de selecționata 
României, într-un meci de mare tem
perament. Italienii nu s-au regăsit 
nici în meciul cu echipa României, 
care a jucat cu aplomb și multă în
credere în forțele sale. Antrenorul 
Enzo Bearzot își pusese mari spe
ranțe în Paolo Rossi, dar eroul tri
umfului la „Cupa mondială" a fost 
anihilat de puternicul apărător ro
mân Iorgulescu. care l-a marcat cu 
strășnicie în tot timpul jocului. în 
plus, excelenții jucători Bălăci și 
Boloni au exercitat o presiune insis
tentă asupra apărării italiene, creînd 
cîteva mari ocazii de gol pentru Că
mătaru și Geolgău".

Benfica a sosit la Craiova
Luni după-amiază a sosit la Craio

va echipa portugheză de fotbal 
BENFICA LISABONA, care va sus
ține miercuri întâlnirea retur din 
semifinalele Cupei U.E.F.A. cu for
mația Univensitatea din localitate. 
Din lotul echipei oaspete fac parte, 
Intre alții, cunoscuții internaționali 
Alves, Nene, Diamantino, Humberto, 
Chalana. Lopez. Alvaro, Delgado.

La sosire, Tony Oliveira, antrenorul 
secund al echipei Benfica, a decla
rat : „Meciul de miercuri va fi ex

trem de dificil pentru noi. Univer
sitatea a obținut la Lisabona un re
zultat bun — meci nul 0—0. Cele 
două echipe sînt de valoare aproxi
mativ egală, bineînțeles că Universi
tatea, care va evolua in fața publi
cului său, va juca pentru victorie." 
Humberto, căpitanul echipei, a spus : 
„Rezultatul de 0—0 de la Lisabona 
avantajează ambele echipe, Univer
sitatea păstrează însă șansa mai 
mare de a se califica în finala Cu
pei U.E.F.A.".

(Agerpres)
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R.F.G.: „Nu vom abandona lupta 
împotriva desfășurării de noi rachete nucleare"
BONN 18 (Agerpres). — Peste 

1 000 de reprezentanți ai mișcării 
pentru pace din R. F. Germania 
au participat la Koln, timp de două 
zile, la o reuniune consacrată or
ganizării unor acțiuni concrete de 
protest împotriva amplasării de ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul vest-german. 
Purtătorul de cuvint al unuia din
tre cele mai importante grupuri din 
cadrul mișcării, Jo Leinen, a de
clarat : „Dorim să reafirmăm în 
mod clar că nu vom abandona lupta 
împotriva desfășurării de noi ra
chete nucleare".

Vorbitorul a anunțat că în inter
valul 15—22 octombrie a.c. va fi 
organizată o „săptămină de acțiu
ne", la care vor participa peste un 
milion de persoane din R. F. Ger
mania, precum și din alte țări. 
Programul acestor acțiuni va inclu
de blocarea bazelor militare ame
ricane, demonstrații silențioase, 
marșuri și adunări de protest in 
capitala țării, precum și în alte 
orașe ale R.F.G.

Pericolul proiectului de ampla
sare a noi rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune 
in unele țări din Europa occiden
tală s-a aflat și în centrul atenției 
unei dezbateri organizate de Uniu
nea vest-germană a păcii. La dez
batere au participat peste 500 de 
reprezentanți ai partidelor politice, 
sindicatelor, organizațiilor de tine
ret și religioase din R. F. Germa
nia. Participanții au subliniat ne
cesitatea activizării luptei tuturor 
forțelor iubitoare de pace împotri
va amplasării în Europa occiden
tală a rachetelor „Cruise" și „Per
shing—2".

Delegații la congresul organiza
ției din landul Bavaria a Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G., 
desfășurat la sfârșitul săptămînii 
trecute la Numberg, s-au pronun
țat pentru adoptarea de către

R. F. Germania a unui „concept 
defensiv" în domeniul apărării, 
care să aibă drept scop crearea in 
Europa centrală a unei zone lip
site de arme atomice, biologice și 
chimice. într-o rezoluție a congre
sului se subliniază că noul concept 
trebuie să cuprindă propuneri con
crete pentru eliminarea tuturor 
arsenalelor de asemenea arme din 
R.F.G. și să indice căile de creare 
a unei zone fără arme atomice, 
biologice și chimice în centrul Eu
ropei.

„Vrem să trăim 
în pace"

Mobilizîndu-și membrii la „mar
șurile pentru pace de primăvară", 
organizația sindicatelor vest-ger- 
mane (D.G.B.) din landul Ba- 
den-Wtinttemberg a tipărit acest 
afiș cu următorul text : „Vrem să 
trăim în pace". „1983 să nu fie anul 
instalării de noi rachete". „Dezar
marea constituie imperativul mo
mentului actual".

CANADA : Pentru preîntîmpinarea 
unui război nimicitor

OTTAWA 18 (Agerpres). — Par
ticipanții la conferința organizației 
canadiene „Medicii în lupta pentru 
responsabilitate socială", care s-a 
desfășurat la Ottawa, au subliniat 
necesitatea intensificării acțiunilor

pentru Încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și preîntîmpinarea pri
mejdiei unui război nuclear. Ei au 
lansat populației canadiene apelul 
de a-și uni eforturile în lupta pen
tru pace. „Aglomerarea, în conti

nuare, a arsenalelor și așa pline, 
s-a subliniat la conferință, va duce 
la o catastrofă". Totodată, s-a sub
liniat că rachetele nucleare „Per
shing—2“ și „Cruise" care urmea
ză să fie amplasate în Europa' oc
cidentală sînț arme de „primă lo
vitură", ele sporind pericolul iz
bucnirii unei conflagrații nucleare 
pustiitoare.

BELGIA : „Mai multe 
arme nu înseamnă 

mai multă securitate"
BRUXELLES 18 (Agerpres). — 

Președintele .Partidului Socialist 
Flamand din Belgia, Karel van 
Miert, a declarat, intr-un interviu, 
că partidul său se pronunță ferm 
împotriva proiectatei staționări de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune in Europa 
occidentală. Partidul Socialist . Fla
mand — a subliniat el — este fa
vorabil înghețării armamentelor 
nucleare, deoarece mai multe arme 
nu înseamnă mai multă securitate. 
Van Miert a apreciat că in, statele 
ce nu posedă arme nucleare ar tre
bui ca nici pe viitor să nu fie sta
ționate asemenea arme.,

Președintele Partidului Socialist 
Flamand s-a pronunțat împotriva 
planurilor N.A.T.O. de a transfor
ma Europa in teatrul unui război 
nuclear.

CIPRU: Eforturi sporite 
în favoarea destinderii

NICOSIA 18 (Agerpres). — într-o 
rezoluție adoptată de participante
le la cel de-al VI-lea Congres al 
Federației cipriote a organizațiilor 
de femei se exprimă îngrijorarea 
in legătură cu încordarea din viața 
internațională actuală și se relevă 
necesitatea amplificării eforturilor 
in vederea promovării destinderii, 
a înfăptuirii dezarmării și salvgar
dării păcii. ,

în document se menționează că 
„întărirea păcii și preintimpinarea 
războiului reprezintă in etapa ac
tuală sarcina primordială a tuturor 
oamenilor de pe planeta noastră".

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA, 18 — Trimisul Ager

pres. I. Dumitrașcu, transmite : Mi
nistrul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică. Alexan
dru Necula, a avut luni, la Moscova, 
convorbiri cu M. S. Șkâbardnia,' mi
nistrul construcțiilor de aparate, mij
loace de automatizare și sisteme de 
dirijare, B. V. Balmont, ministrul 
industriei constructoare de mașini- 
unelte și instrumente, și A. A. Ejev- 
ski, ministrul construcțiilor de trac
toare și mașini agricole.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
stadiul de îndeplinire a înțelegerilor 
convenite în cadrul întîlnirilor din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai României și Uniunii Sovietice 
privind dezvoltarea colaborării în 
domenii de interes reciproc. Au fost 
stabilite, totodată, măsuri în vederea 
creșterii și diversificării acestor re
lații în 1983 și în următorii ani.

în aceeași zi la Moscova s-a des
chis simpozionul „Echipamente-elec
trice pentru mașini-unelte și roboți 
industriali", în organizarea Centralei 
industriale de echipamente "de tele-' 
comunicații și automatizări și între
prinderii de comerț exterior „Elec- 
tronum". cu sprijinul organizației 
internaționale „Interelektro".

Au rostit cuvîntări V. V. Kleșciov, 
șeful, secretariatului „Interelektro", 
și A. Necula. Ministrul român a evi
dențiat succesele obținute în 'țară 
noastră în sfera activității de cerce- 
tare-dezvoltare și a tehnologiilor' de 
fabricație de profil.

A fost prezent Traian Dudaș. am
basadorul României în U.R.S.S.

întrunirea Asociației de prietenie 
Suedia - România

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — La 
Stockholm a avut loc întrunirea 
festivă anuală a Asociației de pri
etenie Suedia-România, în cadrul că
reia a fost analizată activitatea aso
ciației și au fost adoptate o serie de 
proiecte menite să contribuie la în
tărirea legăturilor pe multiple pla
nuri dintre cele două țări. De aseme
nea. participanții au ales noua . con
ducere a asociației, realegind pe Ann- 
Ma'ri Storck în funcția de președinte 
și pe Sven Oesterberg în funcția de 
secretar.

și-a prezentat scrisorile de acreditare
. BEIJING 18 (Agerpres). — Tova

rășul Ulanhu, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, l-a primit luni 
pe Angelo Miculescu, care și-a pre
zentat .scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Populară 
Chineză.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise tovarășilor Ye Jianying, 
Hu Yaobang, Deng Xiaoping, Zhao 
Ziyang calde salutări și cele mai 
bune urări de sănătate, fericire și 
succese tot mai mari în activitatea de 
înaltă răspundere pe care o desfășoa
ră în fruntea partidului și statului 
chinez.

Tovarășul Ulanhu a mulțumit pen
tru mesaj și a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din

partea tovarășilor Ye Jianying, Hu 
Yaobang, Deng Xiaoping, Zhao 
Ziyang, un cald salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese in 
inalta misiune de conducere a parti
dului și statului.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate cu satisfacție re
lațiile de strînsă prietenie, solidari
tate și colaborare, întemeiate pe 
stimă și încredere reciprocă, existen
te intre cele două partide și țări. A 
fost exprimată, de ambele părți, ho- 
tărirea de a dezvolta și intensifica 
continuu conlucrarea româno-chine- 
ză in toate domeniile de activitate, cu 
deosebire in cel economic. în inte
resul ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prietenie 
tovărășească.

varșovia : Sesiune științifică internațională 
consacrată luptei antifasciste

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o sesiune știin
țifică internațională organizată de 
Comisia superioară din Polonia de 
cercetare a crimelor hitleriste. în ca
drul lucrărilor s-au dezbătut pro
bleme privind lupta purtată pentru 
eliberarea națională de popoarele» eu
ropene cotropite de Germania 
hitleristă,

Din partea țării noastre a parti
cipat o delegație a Comitetului foș
tilor luptători șf veteranilor de război 
împotriva fascismului, condusă de 
Ofelia Manole, membră a Biroului

comitetului. Delegația a prezentat o 
comunicare privind crimele fasciste 
împotriva poporului român, deportă
rile și martiriul in lagărele hitleris
te de exterminare în masă, rezisten
ța eroică a luptătorilor antifasciști 
români, precum și poziția României 
socialiste împotriva neofascismului, 
neonazismului, rasismului și teroris
mului.. ...

în încheiere, sesiunea a adoptat 
un apel privind intensificarea luptei 
împotriva neofascismului, neonazis
mului și rasismului.

Scriitori de renume mondial condamnă 
amestecul S. U. A. în Nicaragua

BOGOTA (Agerpres). — Mai mulți 
scriitori de renume mondial au con
damnat public „războiul secret" pe 
care Statele Unite îl duc împotriva 
Republicii Nicaragua. înțr-o decla
rație dată publicității la Bogota, scrii
torii Gabriel Garciâ Marquez, laureat 
al Premiului Nobel (Columbia), Wil
liam Styron (S.U.A.),. Gunther Grass 
(R. F. Germania) și Graham Greene 
(Anglia) condamnă Statele Unite că 
„s-au lansat intr-un război contra 
poporului și guvernului din Nica
ragua" — informează A.F.P.1

„După ce au creat și apoi susținut 
timp de aproape o jumătate de secol 
dictatura coruptă a lui Somoza, Sta
tele Unite înarmează in prezent găr
zile somozisțe contra poporului din 
Nicaragua",• se afirmă în documentul 
menționat. în declarație se exprimă 
dorința ca „poporul, opinia publică și 
instituțiile democratice din S>U.A. 
să-și manifeste de urgență opoziția 
față de această aventură imorală, pe
riculoasă și inumană".

e scurt
agențiile de presa

VIZITĂ. Delegații Uniunii Aso- pentru analizarea din spațiu a 
"■ - - .......... scoarței terestre. 4

PRODUCȚIA ACTUALA ANUA
LA DE PETROL A EGIPTULUI 
.este de 37,5 milioane tone, iar con
sumul intern de 20 milioane tone, 
a declarat Ezzeddipe Hilal, vicepre- 
mier și ministrul egiptean al pe
trolului. El a precizat că la începu
tul lunii iunie va începe să producă 
primul puț al cîmpului petrolifer 
„Badr El Dine", din deșertul occi
dental.

COMUNICATUL privind vizita 
în R.P. Bulgaria a ministrului afa- 

. cerilor externe al Guineei. Ab- 
doulaye Toure, subliniază însemnă
tatea ’ succeselor dobîndite de țările 
africane in lupta pentru deplina lor 
independență politică și economică, 
Bulgaria și Guineea au dat o înal
tă apreciere rezultatelor celei de-a 
Vil-a Conferințe la nivel inalt a 
șefilor de stat și de guvern din 
țările nealiniate^de la Delhi, con

ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, condusă de Tudor Mo- 

I hora, secretar al, C.C. al U.T.C., 
președintele ' U.A.S.C.R., care face 

I o vizită în 1 Irak, a fost primită de
Hassan Al-Majid, director al Bi- 

1 roului Secretariatului Partidului
Baas Arab Socialist. In cadrul în
trevederii a. fost. evidențiat cursul 

I ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Uniunea Aso- 

| ciațiilor Studenților Comuniști din 
J România și Uniunea Națională a

Studenților Irakieni, dintre tinere- 
. tul universitar din cele două țări,

exprimindu-se dorința comună da 
• a intensifica' și' amplifica in conti

nuare aceste' legături. ■- ■ ' ' ■
SATELIT INDIAN. Cu ajutorul 

unei rachete de construcție proprie, 
. de tipul '„SLV-3", India a lansat 

duminică seara, pe orbită, un sa- 
’. telit „RS-D-2", . conceput să con- 

tribuie la dezvoltarea tehnologiei

LA RELUAREA REUNIUNII DE LA MADRID

EDIFICAREA UNEI EUROPE UNITE, A PĂCII ȘI SECURITĂȚII, 
deziderat fundamental al tuturor popoarelor continentului

După o pauză de trei■'săptămîni, 
la Madrid se reiau astăzi lucrările 
reuniunii general-europene consa
crate elaborării, unor noi măsuri 
care să. după mai departe proce
sul inițiat prin Actul final de la 
Helsinki,, semnat în 1975 de șefii 
de stat și de guvern ai țărilor .Eu
ropei, S.U.Â. și Canadei.

România socialistă,' al cărei rol 
constructiv în promovarea cauzei 
securității și cooperării pe conti
nent este probat de o intensă ac
tivitate. desfășurată de-a lungul 
unui deceniu de' negocieri' dedicate 
viitorului Europei, acordă o mare 
importahță încheierii cu succes a 
reuniunii din capitala Spaniei în 
6Copul promovării destinderii, întă
ririi securității și dezvoltării cobpe- 
rării in'tereuropene. Reafirmind 
această poziție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia zilele trecu
te că „înfăptuirea obiectivelor 
stabilite la Helsinki privind întă
rirea securității și cooperării euro
pene reprezintă o necesitate vitală 
pentru toate țările continentului 
nostru". Experiența tragică a tre
cutului; dar mai ales realitatea în
grijorătoare a prezentului, deter
minată de concentrarea în spațiul 
european a celor mai puternice 

, forțe militare, a unor uriașe can
tități de armament, inclusiv nucle
ar, oferă argumente suficiente 
pentru a se acționa cu mai mare 
hotărâre pentru diminuarea facto
rilor. de .insecuritate,. întărirea. în
crederii, pentru dezvoltarea conlu
crării multilaterale dintre statele 
continentului. Cadrul cel mai po
trivit pentru concertarea efortu
rilor în această direcție îl oferă, 
fără îndoială, reuniunile general- 
europene, în suita cărora se înscrie 
și actuala reuniune de la Madrid.

Desfășurîndu-se în condiții inter

naționale complexe — marcate de o 
creștere a Încordării, de recrudes
cența politicii de forță și accen
tuarea contradicțiilor dintre state, 
de persistența unor conflicte și a- 
pariția altora noi, și mai ales de. 
intensificarea fără precedent a 
cursei înarmărilor — reuniunea din 
capitala Spaniei s-a prelungit cu 
mult peste orice limite previzibile, 
puțind fi considerată un adevărat 
„maraton" diplomatic. Desigur, fap
tul acesta este acum mai puțin im
portant. Interesul popoarelor/con- 
tinentului este ca aceste înde
lungate negocieri să fie finalizate 
prin adoptarea de măsuri care să 
le aducă mai multă liniște, să des
chidă perspectiva reluării și conso
lidării destinderii, a unei mai strân
se colaborări economice, tehnico- 
științifice, culturale și îh alte do
menii.

Există în această privință obiec
tive clar definite prin însăși agen
da reuniunii. Astfel, de o mare 
însemnătate pentru reluarea politi
cii de destindere și trecerea la de
zarmare este adoptarea hotărîrii 
privind convocarea unei conferințe 
pentru întărirea încrederii și de
zarmare în Europa, care să con
tribuie la diminuarea confruntării 
militare, a neîncrederii, la soluțio
narea. problemei reducerii forțelor 
armate și armamentelor din aceas
tă zonă. în același timp, este larg 
impărtășită ideea continuității e- 
forturilor statelor participante con
sacrate țelului securității și coope
rării, prin organizarea periodică de 
reuniuni general-europene, precum 
și reuniuni de experți în domenii 
de interes comun.

Rezultatele înregistrate pină în 
prezent în elaborarea hotărârilor 
respective sînt, așa cum se știe, 
destul de modeste. Aceasta s-a da

torat îndelungatei cantonări a reu
niunii în dezbateri- sterile, ■ prin 
p.unerea în ațenție a unor proble
me marginale, sau chiar în' .afara 
ordinii de zi și' tematicii' confe
rinței. generatoare de confruntări, 
prin evidențierea unor' interpre
tări diferite cu privire'la sem
nificația și scopurile procesului 
inițiat de Conferința de la Hel
sinki.. Cu toate acestea., prin, efor
tul consecvent al multora dintre 
statele participante, s-au făcut a- 
numiți. pași pozitivi, s-a ajuns la 
o serie de înțelegeri asupra pro
blemelor esențiale aflate pe ordi
nea de zi. Cu puțin timp înainte 
de întreruperea lucrărilor, grupul 
țărilor neutre și nealiniate a pre
zentat un al. treilea proiect, de do
cument final în încercarea de a 
găsi căile spre - consens:

Așadar, din nou privirile opini-’ 
ei publice, ale popoarelor europene 
se îndreaptă spre Madrid. Cu spe
ranța că pauza de trei 6ăptămîni 
a fost un .sfetnic bun, că factorii 
politici ai. statelor participante vor 
fi reflectat cu toată seriozitatea la 
răspunderea ce le revine pentru, 
destinele păcii in Europa și în în
treaga lume, prin înfăptuirea unei 
reale securități, pe continentul nos
tru. Securitate cu atît mai necesară 
cu cit. chiar în răstimpul de cînd 
se desfășoară și se prelungește reu
niunea de la Madrid, au- apărut și 
s-au conturat noi factori de risc 
pentru Europa, de un mare grad 
de periculozitate pentru continent 
și pentru întreaga omenire.

România și-a făcut .clar cunos
cută. prin glasul președintelui său, 
poziția sa deschisă, constructivă, 
pe care o va adopta și în această 
etapă a reuniunii. In interviul, 
acordat ziarului italian „11 Tem
po", tovarășul Nicolae Ceaușescu

evidenția faptul că pentru a asi
gura încheierea cu succes a lucră
rilor este necesar să se renunțe la 
problemele care, in actualele îm
prejurări, nu pot fi depășite. Evo
luția de pină acum a lucrărilor re
uniunii, experiența celor aproape 
doi ani și jutnătăte de negocieri 
au arătat cit de .important . este 
să se manifeste spirit constructiv și 
respect.reciproc, voință politică din 
partea tuturor statelor pentru a se 
progresa pe baza a ceea ce, este 
acceptat și poate duce la întărirea 
colaborării și încrederii.

Pe bună .dreptate, . președintele 
Romăiiiei evoca îh interviul amin-, 
tit exemplul de la Helsinki, unde 
s-a ajuns la. un document accep
tabil/ca urmare a unor compromi
suri raționale, subliniind că acest 
exemplu trebuie să se impună și 
la Madrid. Intr-adevăr, elaborarea 
și adoptarea Actului final de la 
Helsinki au fost posibile tocmai 
pentru că s-a pornit de la ceea ce 
este comun, de la interesele tutu
ror popoarelor continentului. în
săși ideea securității europene 
avea ca punct de plecare faptul că 
pe continentul nostru există țări 
diferite ca orânduire și ideologie. 
Pe deasupra acestor deosebiri însă 
s-a impus voința de pace și co
laborare într-o Europă unită, ba
zată tocmai pe respectul orînduirii 
sociale, al independenței și suvera
nității fiecărei națiuni. ■ Lecția de 
la Helsinki trebuie să constituie un 
stimulent prin adevărul fundamen
tal pe care l-a pus în evidență 
și anume, că nu există obstacole 
insurmontabile atunci cînd este 
vorba de interesele vitale ale po
poarelor continentului.

Dumitru ȚINU

n-tribuțlei mișcării de nealiniere la 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și rasismului,. pen
tru apărarea păcii și instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale.

PROCES. La tribunalul din Mon
za s-a deschis luni procesul inten- .
tat persoanelor inculpate pentru I 
producerea dezastrului ecologic de I 
la Seveso .(localitate din nordul 
Italiei). In fața instanței se află I 
cinci membri ai conducerii uzinei 
Icmesa, aparținind firmei Givau- 
dân,' filială a grupului elvețian ‘ . 
Hoffmann-Laroche, acuzați de pro
vocarea„unui dezastru prin im- I 
prudență".

O SURPRINZĂTOARE REVENI- I 
RE A IERNII s-a înregistrat, dumi- ' 
nică, in mai multe zone din Statele 
Unite, consemnindu-se, in acest I 
miez de primăvară, temperaturi de | 
minus 14 grade Celsius, cum a fost 
cazul la Duluth, in Minnesota. i 
Stratul de Zăpadă căzută in regiu- ' 
nile muntoase din statul Vermont 
a atins 66 de centimetri,', cel pu- . 
țin 5 500 de oameni din partea 
nordrestică a regiunii rămînînd fără ' 
curent electric. La Burlington, ză- . 
pada căzută măsura 35 centimetri, I 
iar in sudul Michiganului 
centimetri.

Festivalul dramaturgiei 

românești in U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Luni 

s-a deschis la. . Moscova, intr-un 
cadru festiv., săptămină finală a 
„Festivalului dramaturgiei româ
nești". Aflată la cea de-a doua edi
ție, această manifestare a prilejuit 
o largă prezentare a' dramaturgiei 
clasice și contemporane românești. 
Pe scenele a 58 de teatre din toâte 
republicile unionale au fdst prezen
tate 59 de spectacole cu 27 de piese 
de autori români, jucate în 12 limbi 
ale popoarelor Uniunii Sovietice. 
Spectacolul' inaugural al săptămînii, 
prezentat de un colectiv al teatrului 
MHAT cu piesă „O noapte furtu
noasă") de l.L. Caragiale, in direcția 
de scenă a regizorului Visarion 
Alexa, s-a bucurat de măre succes.

Au rostit: alocuțiuni Radu Beligan, 
artist al poporului, directorul Tea
trului Național din București, condu
cătorul delegației Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, și V. S. 
Anurov, directorul teatrului MHAT.

Au participat 1. I. Barabaș, prim- 
adjunct al ministrului' culturii al 
U.R.S.S., reprezentanți ai Secției 
relații externe a- C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E., 
artiști, critici, un numeros public.

Puternică explozie 
la Beirut

BEIRUT 18 (Agerpres). — Explozia 
unei' bombe introduse in incinta Am
basadei S.U.A. din Beirut a provocat 
moartea a cel puțin 25 de persoane, 
rănirea mai multor zeci și avarierea 
serioasă a clădirii, a declarat un pur
tător de cuvint al ambasadei ameri
cane din capitala libaneză, citat de 
agenția Associated Press.

La Washington, un purtător de cu
vint al Casei Albe a condamnat acest 
„act terorist tragic".

Tovarășului CLODOMIRO ALMEYDA
Secretar general al Partidului Socialist din Chile

îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al meu personal, să vă adresez calde felicitări 
cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Socialist din Chile.

în cursul celor cinci decenii .de activitate și luptă revoluționară. Partidul 
Socialist din Chile s-a identificat cu cele mai înalte aspirații ale poporului 
chilian, militînd cu perseverență pentru întărirea unității clasei muncitoare, 
a forțelor democratice în vederea realizării unor profunde înnoiri politice 
și sociale.

Comuniștii români, întregul nostru popor lși reafirmă și cu acest prilej 
solidaritatea militantă cu lupta partidului dumneavoastră, a celor mai largi 
forțe progresiste -și patriotice, ■ a maselor populare din Chile împotriva 
imperialismului, pentru restabilirea drepturilor și libertăților demodratice, 
pentru o dezvoltare liberă, independentă, pe calea progresului și prosperității 
națiunii chiliene.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Chile, bazate pe 
deplină egalitate, încredere și respect reciproc, vor cunoaște o continuă șl 
puternică dezvoltare, în interesul celor două partide, al popoarelor român 
și chilian, al solidarității internaționale a tuturor forțelor care luptă pentru 
independență, democrație, pace, colaborare și progres social.

Așa cum este cunoscut, ducind 
mai departe bogatele tradiții in
ternaționaliste ale mișcării noastre 
muncitorești, Partidul Comunist 
Român militează statornic pentru 
dezvoltarea — pe baZa principiilor 
egalității, stimei și respectului re
ciproc, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător 
linia politică — a raporturilor de 
prietenie cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
celelalte forțe care luptă pentru 
înfăptuirea idealurilor de eliberare 
națională și socială, de înțelegere 
și cooperare între popoare.

în acest-spirit, s-au statornicit 
și se dezvoltă raporturile de prie
tenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul So
cialist din Chile, care împlinește, 
la 19 aprilie,; o jumătate de veac 
de la întemeiere.

Crearea Partidului Socialist din 
Chile a fost rezultatul evoluției 
sociale, al ridicării maselor la 
luptă împotriva exploatării și asu
pririi burghezo-moșierești chiliene 
și monopolurilor străine, pentru 
dezvoltarea liberă și suverană a 
țării pe .calea democrației și pro
gresului. De-a lungul - celor cinci1 
decenii de existență, P.S.C. a mi
litat cu consecventă, .alături de ce
lelalte. forțe muncitorești, demo
cratice și progresiste chiliene, pen
tru .apărarea drepturilor și intere
selor oamenilor muncii, pentru în
tărirea unității de acțiune în ve
derea înfăptuirii unor prefaceri 
înnoitoare în viața politică și so
cială a țării, dobindind un bine
meritat prestigiu in rindul mase
lor populare.

La începutul deceniului trecut, 
Partidul. Socialist din Chile, îm
preună cu Partidul Comunist și. 
alte partide și grupări de stingă au 
creat Frontul Unității . Populare, 
care a obținut o străluciiă victorie 
în alegerile prezidențiale din sep
tembrie • 1.970, încununată prin for
marea-unui guvern democratic, 
sub conducerea președintelui socia
list Salvador Allende. - Procesul în
ceput atunci in direcția edificării 
unei societăți profund democrati
ce, în care poporul chilian să-și 
realizeze aspirațiile de progres și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

bunăstare, a fost întrerupt brutal, 
așa cum se știe, prin lovitura de 
stat a cercurilor militare de dreap
ta de la 11 septembrie 1973. Par- ! 
tidul Socialist din Chile, celelalte 
forțe, democratice și progresiste din 
țară au fost aruncate în ilegalitate 
și supuse persecuțiilor de tot felul.
' Dar, în ciuda prigoanei, Partidul 

Socialist din Chile, împreună cu 
celelalte forțe muncitorești și pa
triotice din țară au continuat și 
continuă, in condiții vitrege, luptâ\ 
pentru restabilirea drepturilor și / 
libertăților . democratice, pentru w 
dezvoltarea liberă și independentă 
a poporului chilian.

In spiritul tradițiilor și pozițiilor 
sale internaționaliste, Partidul Co
munist Român, poporul român 
și-au exprimat în multiple forme 
solidaritatea activă cu lupta dusă 
de Partidul Socialist din Chile, de 
celelalte forțe muncitorești, demo
cratice chiliene, au condamnat cu 
vigoare persecuțiile la care au fost 
supuși militanții acestor forțe, ce- 
rind încetarea prigoanei și punerea 
in libertate a celor întemnițați.

Cu . prilejul întilnirilor avute la 
București cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Clodomiro 
Almeyda, secretar general al 
P.S.C.. a adresat Partidului Co
munist , Român, ' întregului nostru 
popor calde mulțumiri pentru so
lidaritatea militantă manifestată 
față de lupta socialiștilor, a celor
lalte forțe progresiste chiliene, 
pentru poziția principială în spri
jinul cauzei drepte a poporului . 
chilian. S-a exprimat, totodată, do
rința, reciproc împărtășită, de a se 
dezvolta în continuare raporturile ' 
prietenești dintre P.C.R. și P.S.C., 
corespunzător intereselor ambelor 
partide și popoare, cauzei solida
rității tuturor forțelor care luptă 
pentru independență, democrație, 
pace și progres social.

Cu, prilejul celei de-a 50-a ani- \ 
versări a Partidului Socialist din 
Chile, comuniștii, oamenii muncii ,. 
din România adresează socialiști
lor, tuturor forțelor progresiste, din/, 
Chile un salut tovărășesc, împreU-'' 
nă. cu urarea de împlinire a aspi
rațiilor poporului chilian de liber- i 
tăte'și progres social, pentru demo
crație, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului în lume.

10 ANI DE LA RECONSTITUIREA 
PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHET \

Tovarășului MARIO SOARES
Secretar general al Partidului Socialist Portughez

Cea de-a X-a aniversare a. reconstituirii. Partidului Socialist Portughez 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adr.esa calde felicitări și urări de noi 
succese partidului dumneavoastră în lupta pe care o duce, alături de cele
lalte fqrțe progresiste și democratice din Portugalia, pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale oamenilor muncii portughezi.

• îmi exprim . convingerea că relațiile de prietenie, și colaborare stator
nicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez se 
vor dezvolta în continuare, 'în. spiritul întîlnirilor și convorbirilor avute 
la București, și Lisabona, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și securității internaționale?.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Partidul Comunist Român a mili- . 
tat și militează cu consecvență im-. 
binind organic i îndatoririle față de 
propriul .' popoi- cu înalta răs
pundere internațională față de 
destinele păcii : și, socialismului 
în lume, pentru amplificarea le
găturilor cu toate forțele demo
cratice, antiimperialiste ale con
temporaneității. Partidul nostru a 
pornit și pornește de la convinge
rea că. întărirea solidarității, și co
laborării dintre partidele comunis
te și. muncitorești, partidele socia
liste și social-democrate, dintre 
toate forțele progresiste, democra
tice constituie ! condiția , es,ențială . 
pentru succesul luptei în vederea 
apărării intereselor vitale ale oa
menilor muncii, promovării cauzei 
generale a păcii și progresului, a 
acționat ș.i acționează: neabătut în 
spiritul acestei cerințe fundamen
tale.

în acest cadru, s-au statornicit' 
și .se dezvoltă raporturile de prie
tenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul .So
cialist Portughez. Reconstituit sub 
această denumire la 19 aprilie 1973, 
in plină perioadă de dictatură fas
cistă în. Portugalia, P.Ș.P, este 
continuator ăl tradiției mișcării' 
socialiste portugheze — apărută în 
1875, 'sub conducerea lui Antero de 
Quental — al Uniunii'Socialiste și 
al Rezistenței Republicane Socia
liste, care au acționat: în' clandes
tinitate. . j . . ■ >

îndeosebi după victoria revoluți
ei de la 25 aprilie 1974 din Portu
galia, P.S.P. s-a afirmat ca o im
portantă forță politică, militînd, 
inclusiv ca partid de guvernămînt, 
împreună cu celelalte forțe de stin
gă, democratice și progresiste, pen
tru înfăptuirea unor prefaceri în
noitoare. in viața economică, poli
tică și socială a țării, ca și în ce 
privește orientările pe planul re
lațiilor externe — activitatea sa ’ în 
acest.sens fiind privită cu. simpa
tie de comuniștii, de oamenii mun
cii din țara noastră. .

A zecea aniversare a reconstitui
rii P.S.P. constituie un prilej de a

sublinia, cu satisfacție, cursul as
cendent pe care-1 cunosc relațiile 
prietenești. dintre cele două parti
de, relații care, bazate pe deplină 
egalitate, autonomie și neames
tec în treburile interne, sti
mă și respect, reciproc, au fost 
impulsionate puternic de întîlni- 
rile și convorbirile, desfășurate 
la București și Lisabona, între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Mario Soares, 
secretar general al Partidului So
cialist Portughez. în cursul acestor 
întîlniri â fost exprimată de fie
care dată convingerea că extinde
rea și întărirea continuă a bunelor 
relații dintre cele două.partide sînt 
în interesul dezvoltării legăturilor 
dș prietenie și colaborare dintre 
România și Portugalia, dintre po
poarele noastre, slujesc întăririi 
unității de acțiune a forțelor pro
gresiste, democratice în lupta pen
tru promovarea cauzei destinderii, 
păcii ' și colaborării. După cum 
convorbirile au pus în lumină con
vergența de poziții ale celor două 
partide asupra unor probleme ma
jore ale contemporaneității, asu
pra necesității întăririi eforturilor 
pentru înlăturarea pericolului ■ de 
război,' pentru asigurarea unui vi
itor pașnic și prosper întregii 
omeniri.

Fără îndoială, cursul ascendent 
al relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Portughez corespunde intereselor 
celor două partide, țări și popoare, 
servește cauzei solidarității tutu
ror forțelor muncitorești, progre
siste, înfăptuirii nobilelor idealuri 
ale socialismului, păcii și colabo
rării in întreaga lume.

Cu' prilejul aniversării de astăzi, 
oamenii muncii din România adre
sează socialiștilor portughezi, tu
turor forțelor democratice șl pro
gresiste din Portugalia un salut 
prietenesc, urarea de a obține, prin 
acțiunea lor unită, noi succese în 
înfăptuirea aspirațiilor poporului 
portughez de dezvoltare democra
tică, pe calea progresului și bună
stării.
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