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Un loc fruntaș care, 
în anul 40 al libertății 

noastre, îndeamnă la 
ORGANIZAREA EXEM
PLARĂ A PRODUCȚIEI 
PENTRU SPORIREA EFI
CIENȚEI SI RIDICAREA 

CALITĂȚII
Din experiența organizației 
județene de partid Olt 

in desfășurarea întrecerii 
socialiste

In pagina a ll-a

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sub semnul dorinței comune de dezvoltare multilaterala
a relațiilor româno-angoleze, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI JOSE EDUARDO DOS SANTOS
președintele M. P.L.A

Ceremonia sosirii în Capitală
Vineri, 6 aprilie, a sosit la Bucu

rești, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Re
publicii Populare Angola, care, in 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat, face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Noul dialog la nivel înalt româ- 
no-angolez constituie' o expresie 
elocventă a evoluției continuu as
cendente a raporturilor de. priete
nie și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, a do
rinței României și Angolei de a da 
noi dimensiuni raporturilor bilate
rale in cele mai diverse domenii de 
activitate, precum și colaborării lor 
active pe arena mondială. Este, in 
același timp, încă o dovadă a hune
lor raporturi de prietenie și con
lucrare pe care România socialistă 
le întreține cu țările africane, cu 
toate statele care și-'au luat desti
nele în propriile miini și au pășit 
pe calea dezvoltării lor libere și 
independente.

Ceremonia sosirii înaltuliii oaspe
te a avut loc pe, aeroportul . Oto-< 
peni, împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Jose 
Eduardo dos Santos, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două 
țări.

Pe mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun venit în Republica 
Socialistă România tovarășului 
Jose Eduardo dos Santos, președin

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, vineri, la 
Palatul Consiliului de Stat, un di
neu oficial in onoarea tovarășului 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare An
gola.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Ion Coman,

Pretutindeni, in întreaga țară

ÎNSĂMÎNȚARILE 
-intensificate la maximum!

® Pentru a se realiza recolte record în 
acest an, este absolut necesar să se ia toate 
măsurile, să se acționeze zi și noapte, cu 
toate forțele, spre a se asigura încheierea 
msămînțărilor în județele din sud-vestul țării 
pînă la 15 aprilie, iar în celelalte - pînă la 20 
aprilie, în așa fel îneît lucrările să se înca
dreze în perioadele corespunzătoare

® în toate unitățile, în toate județele să 
se folosească la întreaga capacitate agrega
tele complexe, să se lucreze din zori și pînă 
seara la semănat și în două schimburi la pre
gătirea terenului, pentru a se atinge o viteză 
zilnică de lucru de 350000-380000 hectare

Muncii, președintele Republicii Populare Angola

(Continuare in pag. a IU-a)

Partidul

începerea convorbirilor
oficiale

din agricultură mobilizarea 
forțelor pentru intensifica- 
maximum a semănatului, 

recuperarea grabnică a în-

tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Angola !“ și „Să se dezvolte .con
tinuu raporturile de prietenie, soli
daritate și colaborare intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Angola, spre binele 
popoarelor român și angolez, 
cauzei socialismului și păcii 
lume !“.

La ora 11,00, aeronava preziden
țială cu care călătorește înaltul 
oaspete angolez a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la scara avionului, un 
călduros bun venit in țara noastră 
tovarășului Jose Eduardo dos San
tos, celorlalți oaspeți angolezi. Cei 
doi conducători de partid și de stat 
și-au strins mîinile îndelung, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

Oaspetele a prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu persoanele ofi
ciale angoleze care-1 însoțesc în vi
zita sa in România: Afonso Domin
gos Van-Dunem „Mbinda". membru 
al C.C. și secretar pentru rela
țiile externe al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, Paulo Teixeira Jorge, 
membru al C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, ministrul relațiilor 
externe, Ismael Martins, ministrul 
comerțului exterior, Carlos Antonio 
Fernandes, secretar de stat pentru 
cooperare, Mario Alfredo da Fon
seca Sotto Mayor Pizarro, vicegu
vernator al Băncii Naționale a An
golei, Francisco Ramao O. Silva, 
ambasador.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul.

Nicolae Constantin, Ludovic Fazekas, 
Manea Mănescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Ștefan B'irlea, Petru Enache, 
Ion Stoian, Richard Winter, Silviu 
Curticeanu, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, alte persoane ofi
ciale.

Au
Domingos Van-Dunem 
Paulo Teixeira

participat _ tovarășii Afonso
„Mbinda", 

Jorge, Ismael

Martins, celelalte persoane oficiale 
angoleze.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Jose 
Eduardo dos Santos au rostit toasturi.

Urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze, toasturile au 
fost marcate, in mod solemn, la 
terminarea lor, de intonarea imnuri
lor de stat ale Republicii Populare 
Angola și Republicii Socialiste 
România.

Toastul tovarăsiriui
Hicote Ceausescu

Tovarășe Eduardo dos Santos, președinte al 
și președinte alM.P.L.A. — Partidul Muncii 

Republicii Populare Angola, 
Tovarăși oaspeți angolezi. 
Tovarăși și prieteni,

vă salutăm călduros 
și să vă adresăm, și 

cu acest prilej, o cordială urare de bun venit în țara 
noastră.

Vizita pe care o faceți constituie o expresie a bune
lor raporturi de prietenie și solidaritate, statornicite 
între popoarele noastre încă din anii luptei de elibe
rare a poporului angolez. Partidul și poporul nostru 
au acordat Mișcării pentru Eliberarea Angolei — 
Partidului Muncii și poporului angolez un sprijin activ, 
pe plan politic, diplomatic, moral și material, au sus
ținut cu hotărîre lupta și aspirațiile sale legitime de 
libertate și independență națională, de făurire a unei 
vieți noi, libere și demne.

Sîntem bucuroși să constatăm că prietenia și soli
daritatea româno-angoleză se dezvoltă astăzi cu succes, 
în interesul propășirii economice și sociale a celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Chiar in martie, in 1974, deci cu 10 ani. în urmă, am 
semnat împreună cu tovarășul Neto o declarație co
mună privind solidaritatea partidelor și popoarelor 
noastre.

Îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am 
făcut-o în 1979 în Republica Populară Angola. Con
vorbirile pe care le-am avut cu acel prilej cu regre
tatul Agostinho Neto, Tratatul de prietenie și colabo
rare româno-angolez pe care l-am semnat au pus baze 
trainice și au deschis largi perspective relațiilor dintre 
țările și partidele noastre. In spiritul celor convenite, 
au fost inițiate, sau se află în curs de desfășurare o 
serie de acțiuni de cooperare, îndeosebi în domeniile 
agriculturii, prelucrării lemnului și pregătirii cadrelor 
Numeroși tineri angolezi s-au pregătit sau conti-

Ne face o deosebită plăcere să 
ea oaspeți ai României socialiste

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarăstfui 
lose Eduardo dos Santos

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român și președinte 
al Republicii Socialiste România,

Tovarăși membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român,

Tovarăși,

Am acceptat cu mare plăcere invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, a secreta
rului general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a vizita frumoasa dumneavoas
tră țară. Sîntem purtătorii unui mesaj de salut frățesc 
și militant al poporului angolez și al membrilor 
M.P.L.A. — Partidul Muncii pentru poporul român și 
partidul său, de care ne leagă relații de prietenie și 
solidaritate stabilite în perioada luptei poporului nos
tru împotriva colonialismului portughez.

Republica Socialistă România face parte dintre ță
rile socialiste și progresiste care au jucat un rol ac
tiv în denunțarea politicii coloniale a fasciștilor por
tughezi în Africa și in mobilizarea și canalizarea spri
jinului logistic acordat- luptătorilor pentru libertate 
conduși de M.P.L.A.

Legăturile personale care s-au stabilit în această 
perioadă dificilă a istoriei noastre între regretatul to
varăș dr. Antonio Agostinho Neto, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, precum și alte 
întîlniri care au avut loc între membri ai conducerilor 
țărilor noastre au servit la aprofundarea cunoașterii 
reciproce și au demonstrat- că ne leagă obiective
comune în lupta împotriva colonialismului și 
imperialismului, pentru independență deplini, progres 
și justiție socială.

Constatăm cu mare satisfacție și bucurie identitatea 
esențială a punctelor de vedere în lupta noastră co
mună și că legăturile de prietenie și solidaritate care 
unesc popoarele și partidele noastre s-au consolidat 
după proclamarea independenței noastre acum peste opt
(Continuare în pag. a IlI-a)

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, vineri, 6j aprilie, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Angola.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 

. afacerilor externe, Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Nicolae Eremia, președintele 
Băncii române de comerț exterior. 
Marin Iliescu, ambasadorul României 
la Luanda.

Din partea angoleză — tovarășii A- 
fonso Domingos Van-Dunem „Mbin- 
dă“, membru al C.C. și secretar pen
tru relațiile externe al M.P.L.A. —
Partidul Muncii, Paulo Teixeira Jorge, 
membru al C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, ministrul relațiilor ex
terne, Ismael Martins, ministrul co
merțului exterior, Carlos Antonio 
Fernandes, secretar de stat pentru 
cooperare, Mario Alfredo da Fonseca 
Sotto Mayor Pizarro, viceguvernator

Insămînțarea culturilor de primă
vară intr-un timp cit mai scurt și. 
la un inalt nivel agrotehnic consti
tuie o cerință esențială pentru ob
ținerea in acest an de producții 
agricole record. Din datele furniza
te de Ministerul Agriculturii rezultă 
că, pînă în seara zilei de 5 aprilie, 
au fost semănate, in total, numai 
882 021 hectare, ceea ce reprezintă 
18 la sută din suprafața prevăzută. 
Stadiul actual al insămințărilor, 
care pune in evidență o serioasă 
rămînere in urmă față de.etapa in 
care ne aflăm, impune ca un obiec
tiv prioritar pentru toți oamenii 
muncii 
tuturor 
rea la 
pentru 
tir/ierilor.

Acum, timpul este deosebit de 
bun și călduros în întreaga țară, 
ceea ce face posibil și necesar ca 
pretutindeni să se lucreze la semă
nat în ritm intens, astfel incit in- 
sămințarea tuturor culturilor, in
clusiv a porumbului, să se incheie 
pină la 15 aprilie în județele din 
sud-vestul țării, iar pină pe 20 apri
lie in celelalte județe. Pentru res
pectarea acestor termene este ne
cesar ca la nivelul întregii agricul
turi să se înregistreze o viteză zil
nică la semănat de 350 000—380 000 
hectare.

In vederea realizării acestor 
obiective trebuie concentrată acum 
întreaga activitate politică și orga
nizatorică desfășurată de organele 
și organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare și consiliile 
agroindustriale, pentru a asigura 
pretutindeni mobilizarea puternică 
3 tuturor forțelor umane și a mij
loacelor mecanice de care dispun 
unitățile . agricole. ■ Cerința practică, 
în momentul de față este ca in 
fiecare unitate agricolă, in fiecare 
consiliu agroindustrial și județ să 
se lucreze cu toate forțele pentru 
a se realiza la semănat viteze la 
nivelul maxim al potențialului teh
nic și uman existent. Deosebit de 
important este în acest scop ca, 
pretutindeni, activitatea să fie or
ganizată în două schimburi, ziua și 
noaptea, la pregătirea terenului, 
iar semănatul să se execute fără

Întrerupere, din zori și pină se în
tunecă.

De bună seamă, acum este urgen
tă insămînțarea tuturor culturilor. 
Cu deosebire, este necesar să se 
treacă cu toate forțele la insămin- 
țarea porumbului, cultură cerealie- ' 
ră de bază, care deține ponderea 
— aproape 2,2 milioane hectare — 
în structura culturilor de primă
vară. Temperatura din sol, in con
tinuă creștere, nu mai reprezintă 
o problemă în nici un județ. Toc
mai de aceea, nimic nu mai justifi
că amînarea începerii însămințării 
porumbului. Cu toată răspunderea 
trebuie să se înțeleagă că acum 
sarcina fundamentală a lucrători
lor de pe ogoare — mecanizatori, 
cooperatori și specialiști — este de 
a face totul pentru realizarea însă- 
mînțărilor in ritm cit mai intens, 
fără a se neglija efectuarea la timp 
a celorlalte lucrări din legumicultu
ra, pomicultură și viticultură. In 
bătălia pentru producții record, 
acum orice oră, orice zi . are o im
portanță covirșitoare — și de aceea 
trebuie folosite cit mai intens t

Eforturile pentru accelerarea rit
mului insămințărilor trebuie să se 
împletească cu preocuparea stărui
toare pentru executarea unor lu
crări de cea mai bună calitate Ia 
pregătirea terenului și semănat, 
asigurîndu-se Ia fiecare cultură 
densitățile optime de plante pe uni
tatea de suprafață. Acestea sint ce
rințe obligatorii pentru a se pune 
baze solide producțiilor record din 
acest an.

Realizarea intr-un termen scurt 
a volumului mare de lucrări ce tre
buie executate în. această perioadă 
pune i sarcini 'șt.1 răspunderi sporite 
in fața comitetelor județene 'de

■ parțldtr consiliilor ' populare, direc
țiilor agricole și conducerilor uni
tăților agricole, cărora le revine da
toria de a acționa energic pentru 
mobilizarea mecanizatorilor, coope
ratorilor și specialiștilor, pentru or
ganizarea temeinică a muncii în 
cimp și ’ folosirea cu înalt randa
ment a tractoarelor și a celorlalte 
utilaje, astfel ca zilnic să se reali
zeze la semănat viteze la niyelul 
maxim al posibilităților.

In pagina a ll-a a ziarului:

® Stadiul insămințărilor de primăvară

® Recomandări ale specialiștilor privind semă 
natul porumbului

® Relatări din județele Buzău și Mureș

Materiale noi, utile
In ultima perioadă, chimiștii din 

Orașul Victoria au asimilat in fa
bricația de serie, pentru prima dată 
in țară, o seamă de materiale pla
cate cu teflon sau din teflon pur 
destinate mediilor puternic corozi- 
ve sau cu temperaturi ridicate. 
Este vorba, printre altele, de țesă
tura de sticlă teflonată care poate 
să reziste pînă la temperaturi de 
250 grade Celsius, utilizată la benzi

economiei naționale
transportoare antiadezive, la ma
șini de sudat folii de polietilenă, 
ca izolator in industria electroteh
nică etc. Tot în ultima perioadă au 
fost realizate echipamente de etan- 
șare și alte piese pentru instalații 
și utilaje care lucrează in condiții 
speciale, materiale ce se caracteri
zează printr-o rezistență ridicată la 
uzură și la temperaturi. (Nicolae 
Mocanu, corespondentul „Scînteii").
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Un loc fruntaș care, în anul 40 al libertății noastre, îndeamnă la

ORGANIZAREA EXEMPLARĂ A PRODUCȚIEI PENTRU 
SPORIREA EFICIENȚEI Șl RIDICAREA CALITĂȚII

Din experiența organizației județene de partid Olt în desfășurarea întrecerii socialiste
----------7

Sînt numeroase faptele care dau dimensiune J 
dezvoltării dinamice, impetuoase a județului Olt. ț 
Anul 1984, anul sărbătoririi celei de-a 40-a l 
aniversări a revoluției de eliberare socială ți na- < 
țională, antifascistă și antiimperialistă și al ce- ' 
lui de-al Xlll-lea Congres al partidului, marchea- | 
ză însă un moment cu profunde semnificații în i 
cronica întrecerii. Și aceasta pentru că, după > 
cum se știe, organizația județeană Olt a P.C.R. ț 
a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I pen- 1 
tru rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea ’ 
și depășirea Planului național unic de dezvol- ) 
tare economico-socială pe anul 1983, în între- i 
cerea dintre organizațiile județene de partid în J 
industrie, construcții, transporturi și circulația 1 
mărfurilor. I

® în anul 1983, planul la 
producția-marfă a fost depă
șit cu peste un miliard lei

® Ca urmare a acțiunilor ( 
întreprinse pentru folosirea i 
la întreaga capacitate, cu j 
randamente superioare a uti- j 
lajelor, pentru extinderea me- ( 
canizării și automatizării, pro- j 
ductivitatea muncii a fost [ 
superioară 
16000 lei 
citor

prevederilor cu 
pe fiecare mun-

la export pe de- 
de-

® Planul 
vize convertibile a fost 
pășit cu 28 milioane dolari

® în investiții, realizările 
au fost superioare prevede
rilor cu 90 milioane lei

ț

iJ
i ț ț
j ® în industrie, construcții, j 
ț transporturi s-au economi-
( sit 2242 MWh energie elec- i 
I trică, 532 tone combustibil j 
j convențional, 366 tone ci-
i ment și alte produse

Organizațiile de partid în fruntea 
bătăliei pentru depășirea planului

Anul 1983 reprezintă, într-adevăr, 
un an al împlinirilor pentru cei 
peste 100 000 de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
pentru toți locuitorii județului. Re
zultatele obținute confirmă eficiența 
stilului și metodelor de muncă ale 
comitetului județean de partid, ale 
organizațiilor de partid, U.T.C. și 
sindicat din unitățile economice, care 
au urmărit îndeaproape, sistematic 
îndeplinirea indicatorilor cantitativi 
și calitativi ai producției. Despre 
acțiunile concrete întreprinse în acest 
sens ne-a vorbit tovarășul Nicolae 
Spinu, secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R.

— în primul rind, am dori să ex
primăm satisfacția tuturor oamenilor 
muncii din județul Olt pentru dis
tincțiile acordate în întrecerea so
cialistă pe anul 1983 și să asigurăm 
conducerea partidului, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom strădui și în continuare să în
deplinim exemplar sarcinile ce ne 
revin. Experiența anului trecut a 
dovedit cit de importantă este pre
gătirea temeinică, pină in cele mai 
mici amănunte, a planului în fiecare 
întreprindere, astfel incit să se asi
gure din timp baza tehnico-mate- 
rială, ridicarea pregătirii profesio
nale a cadrelor, îmbunătățirea orga
nizării muncii. în anul 1983, județul 
Olt a avut prevăzute ritmuri de 
creștere mai mari decît pe ansamblul 
economiei la aproape toți indica
torii : producție fizică și marfă, ex
port, investiții. Ca atare, ținînd sea
ma de amploarea sarcinilor ce ne-au 
revenit, membrii biroului și activiștii 
comitetului județean de partid au 
fost repartizați, incă de la începutul 
anului, pe întreprinderi și au fost 
investiți cu răspunderi precise. Nu 
este vorba despre o muncă de în
drumare și control în sine, ci — așa 
cum ne-a cerut in repetate rînduri

secretarul general al partidului — 
de integrarea efectivă, concretă a 
activiștilor în rezolvarea problemelor 
din întreprinderi. în' felul acesta 
s-a asigurat întărirea răspunderii 
fiecărui activist și, în cele din 
urmă, îmbunătățirea stilului de 
muncă. Totodată, s-a instaurat prac
tica de a se face analize după prima 
decadă a fiecărei luni la comitetele 
municipale și orășenești de partid, 
iar rezultatele decadei a doua să fie 
analizate la comitetul județean de 
partid. Atunci cînd a fost cazul, 
cînd pe parcursul anului s-au con
statat rezultate nesatisfăcătoare în 
îndeplinirea planului, au fost iniția
te analize direct în unitățile econo
mice. Țin să subliniez caracterul 
concret al tuturor acestor analize. 
După Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din luna mai a anu
lui trecut s-a hotărît suplimentarea 
angajamentului Inițial și s-a stabilit 
să se realizeze peste prevederi o 
producție’ în valoare de 1 miliard 
Iei. Angajament care nu numai că 
s-a îndeplinit, dar chiar a fost de
pășit cu 1 milion lei.

Succesele obținute în întrecerea 
socialistă de oamenii muncii din ju
dețul Olt se înscriu, într-adevăr, 
temeinic în amplul efort al în
tregului popor pentru înălțarea 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Amintim în 
acest sens inițiativele muncito
rești „Eu lucrez, eu controlez, cu 
răspund", „Fiecare specialist să re
zolve o problemă tehnică pe tri
mestru", „Să lucrăm două zile pe 
lună cu combustibilul economisit". 
Eficiența acestor acțiuni se materia
lizează, printre altele, in reducerea 
cheltuielilor de producție pe an
samblul județului cu 390 milioane 
lei numai ca urmare a aplicării ino
vațiilor și raționalizărilor propuse 
de oamenii muncii.

fic de energie electrică din activita
tea întreprinderii : 14 460 kWh- pe 
tona de aluminiu. >

— Cit de greu și ce măsuri s-au 
luat pentru a ajunge la acest nivel 
al consumului de energie electrică ?

— Unul din factorii determi
nant pentru nivelul consumului de 
energie electrică îl constituie cali
tatea anozilor folosiți la procesul de

electroliză. De aceea, am urmărit să 
întărim disciplina tehnologică și a 
muncii în cele două secții de anozi 
din cadrul întreprinderii, am auto
matizat sistemul de reglare a focu
rilor la cuptoarele de coacere a 
anozilor ș.a. Totodată, am acțio
nat pentru îmbunătățirea activi
tății de întreținere a utilajelor.

Calitatea muncii oamenilor — 
definită de performanțele produselor
în Anuarul statistic din 1936, în 

dreptul județului Olt erau trecute 
un joagăr și o moară. în anul 1948, 
deci după 12 ani, a mai apărut la 
Balș un atelier de prelucrări meca
nice, cum destul de pretențios se 
numea. Aceasta era „industria" ju
dețului. De fapt, actul de naștere al 
adevăratei industrii din județul Olt 
are o dată precisă : 30 iunie 1965, 
cind la Slatina a fost elaborată 
prima șarjă de aluminiu românesc. 
Anii de după Congresul al IX-lea 
au înscris in mod definitiv și pu
ternic economia județului în proce
sul evolutiv al economiei naționale. 
Treptat, prin înfăptuirea unui vast 
program de investiții, la Slatina și 
Caracal, la Balș și Corabia, la Dră- 
gănești și Scornicești s-au înălțat 
puternice platforme industriale. Oda
tă cu dezvoltarea industriei, a ce
lorlalte ramuri de activitate a cres
cut numeric și calitativ clasa mun
citoare, s-a format un puternic de
tașament de muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri, care mînuiesc

utilaje și instalații de înaltă tehni
citate. Numărul muncitorilor din 
industria județului este acum de 10 
ori mai mare decît în 1968. Calitatea 
muncii oamenilor este definită de 
performanțele tehnice deosebite ale 
produselor realizate. Județul Olt este 
astăzi unicul producător din țară de 
aluminiu primar și produse prelu
crate din aluminiu în peste 7 000 de 
sortotipodimensiuni, de electrozi si
derurgici și clorosodici, de osii mon
tate cu roți monobloc pentru va
goane.

Depășirea planului producției-mar- 
fă cu peste 1 miliard lei în anul 1983 
are deci o importanță cu atît mai 
mare cind este vorba de produse 
mult solicitate de economia națio
nală și la export. Astfel, anul trecut, 
s-au realizat suplimentar 10 000 tone 
aluminiu primar și aliaje din alumi
niu, care s-au livrat în totalitate 
la export, 3 350 tone bandă laminată 
la cald din aluminiu, însemnate can
tități de utilaje pentru industria 
alimentară, bunuri de consum ș.a.

întregul spor de producție — realizat 
prin creșterea productivității muncii

„Știm cît de greu se produce energia 
și de aceea o gospodărim riguros66

Prin finalizarea lucrărilor la trei 
hidrocentrale pe riul Olt, județul a 
devenit și producător de energie 
electrică. Se știe însă că în ju
deț funcționează o serie de unități 
mari consumatoare. de energie, elec
trică, printre care întreprinderile 
de, aluminiu și de prelucrare a alu
miniului, de produse cărbunoase 
din Slatina, de osii și boghiuri din 
Balș. Iată de ce reducerea consu
murilor energetice a constituit și 
constituie în continuare unul din 
obiectivele prioritare ale întrecerii 
socialiste. Practic, anul trecut, pe 
ansamblul județului s-au economisit 
2 242 MWh energie electrică și 532 
tone combustibil convențional. Sem
nificativ pentru perseverența cu care 
se acționează in această direcție este 
faptul că, în timp ce în anul 1933, 
valoarea producției-marfă realizată

a fost mai mare cu 21,3 la sută față 
de 1982, în aceeași perioadă, consu
mul de energie electrică s-a redus 
cu 8,3 la sută. Cum s-a acționat pen
tru obținerea acestor rezultate 7 Să 
ne oprim la cel mai mare consumator 
de energie electrică din tată : în
treprinderea de aluminiu din Slatina, 
unitate distinsă janul,.trecut pentru 
a 6-a oară cu „Ordinul Muncii" cla
sa I.

— Ne bucură, dar înțelegem că ne 
și obligă această nouă distincție — 
ne spune tovarășul Alexandru Or- 
zață, directorul unității. Evident, una 
din preocupările de bază ale între
gului colectiv o constituie reducerea 
consumului de energie electrică. 
Știm cît de greu se produce ener
gia și de aceea acționăm pentru 
economisirea ei. Anul trecut s-a în
registrat cel mai mic consum speci

„Productivitatea muncii este un 
factor esențial pentru îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de plan, pentru 
creșterea eficienței economice — ne 
spune tovarășul Sevastian Popa, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului din Slatina, unitate 
distinsă în anul 1983 pentru a treia 
oară consecutiv cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. De aceea. în toate cele 38 
organizații de partid din unitate nu 
există ședință de analiză în care să 
nu se discute problemele întăririi 
ordinii și disciplinei, folosirii tim
pului de lucru, ridicării pregătirii 
profesionale, adică ' aspectele ..prac
tice, ale creșterii. productivității 
muncii. De cîțiva ani de zile am. 
stabilit o regulă de la care nu ne-am 
abătut niciodată : în fiecare marți 
se țin cursuri de ridicare a pregă
tirii profesionale, cu demonstrații 
practice, pe categorii de muncitori 
și profesii".

Deși întreprinderea dispune de in
stalații moderne, de linii tehnologice 
bine puse la punct, nici un mo
ment nu s-a considerat că rezer
vele de extindere a mecanizării au

fost epuizate. Eficiența măsurilor 
luate ? Anul trecut, productivita
tea muncii calculată pe baza pro- 
ducției-marfă a fost mai mare cu 
32 400 lei pe om al muncii față de 
plan.

Acesta este unul din multele exem
ple care pot fi date. Creșteri im
portante ale productivității muncii 
s-au înregistrat la majoritatea uni
tăților din județ, în mod special 
remareîndu-se întreprinderile de 
produse cărbunoase și de aluminiu 
din Slatina, întreprinderea de osii și 
boghiuri din Balș. Dovadă că, pe 
ansamblul județului, aproape între
gul spor de producție (99 la sută) 
s-a obținut prin creșterea produc- 

„tivității muncii.;, Acum, stimulați de 
..succesele obținute în 1983, oa- 

■ ■■■ menii muncii din județul Olt sînt în 
plină bătălie pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan pe 
1984, cinstind astfel aniversarea a 40 
de ani de la înfăptuirea revoluției 
sociale și naționale, antifasciste 
antiimperialiste și Congresul 
XIII-lea al partidului.

și 
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Datorită rezultatelor bune obținute în realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1983, întreprin
derea de prehicrare a aluminiului Slatina a fost dis
tinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I. Ilotăriți să continue 
tradiția de colectiv fruntaș, oamenii muncii din aceas
tă mare citadelă a industriei metalurgice românești au 
asimilat in producție, în primul trimestru al anului 1984, 
noi produse intens solicitate de economia națională. 
Dintre acestea amintim realizarea în premieră pe țară 
a țevilor din aliaje dure de aluminiu cu pereți subțiri 
foarte rezistente la presiuni înalte. Noul produs, care 
pînă acum se importa, valorifică superior aliajele 
dure din aluminiu. în fotografie : Secția extrudate III. 
Aici, șeful secției, Ion Drăgan, Împreună cu maistrul 
Florin Sîrbu și muncitorul Marian Sima, controlează 

un prim Iot de țevi cu pereți subțiri
Foto : E. Dichiscanu
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ÎNSAMÎNȚARILE - INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
® Munca în cîmp trebuie temeinic 

organizată, astfel îneît să se lu
creze din zori și pînă seara la se
mănat, iar noaptea să continue pre
gătirea terenului

• Agregatele complexe de mașini 
agricole să fie folosite din plin pen
tru creșterea puternică a ritmului 
zilnic de lucru

• Timpul bun și temperatura din sol 
în creștere permit să se lucreze pe 
un front larg la însămînțarea po
rumbului

Stadiul însămînțărilor de primăvară
în procente, pe județe, în seara zilei de 5 aprilie

(pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

BUZĂU

DE IA 0 ZI IA AHA - VITEZE SPORITE DE LUCRU
Datorită acestei primăveri, care 

s-a lăsat cam mult așteptată, în ju
dețul Buzău semănatul culturilor 
din prima epocă a fost întirziat cu 
circa trei săptămini. De miai bine de 
o săptămînă, însămînțările de primă
vară xau început, practic, în toate 
cele 14 consilii agroindustriale. Vi
teza de lucru atît la pregătirea tere
nului, cît și la semănat este in creș
tere de la o zi la alta. Astfel, dacă 
marți viteza a fost de 4 072 hectare, 
miercuri — 7 117 hectare, joi — 8 533 
hectare, vineri, simbătă și duminică 
se estimează atingerea unor viteze la 
semănat de peste 9 000 hectare. Așa 
cum am constatat cu prilejul unui 
raid efectuat în cîteva unități agri
cole, prin folosirea agregatelor com
plexe de utilaje se obțin viteze spo
rite de lucru la pregătirea terenului 
și semănat.

Așa cum s-a stabilit luni seara în- 
tr-o scurtă ședință a biroului comite
tului județean de partid, pentru ur
gentarea lucrărilor la însămînțarea 
sfeclei de zahăr și florii-soarelui, în 
această săptămînă trebuie să- se 
atingă viteze zilnice sporite la pregă
tirea terenului și la semănat. Pen
tru aceasta, la pregătirea patului 
germinativ se lucrează în schim
buri prelungite cu 1 500 agregate com
plexe și cu 650 în schimbul de noap
te. Odată cu încheierea semănatului 
mazării, borceagului, ovăzului și 
plantarea cartofilor, toate forțele au 
fost concentrate pe terenurile ce se 
cultivă cu sfeclă de zahăr — 12 500 
hectare, floarea-soarelui — 24 500 hec
tare, lucrări care trebuie finalizate 
pină la 8 aprilie. în următoarele 12 
zile de lucru urmează să se încheie 
și însămînțarea porumbului pe cele 
82 850 hectare.

Iată concret cum s-a lucrat în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Mihăilești. „în această primăvară, 
avem de semănat peste 16 000 ha — 
ne spune tovarășul Nicolae Anghel, 
președintele consiliului agroindus
trial. Pînă în prezent am încheiat 
însămînțarea mazării și ne apropiem 
de final la plantele furajere, in și 
cînepă. în această săptămînă vi
teza la pregătirea terenului a cres
cut cu 300 ha, iar la semănat — cu 
150 ha. La pregătirea terenului lu
crăm atît ziua, cît și noaptea. în 
acest scop au urcat pe tractor și 20 
de cooperatori care au permis de 
conducere. Cu forțele de care dispu

nem, pînă la 20 . aprilie vom încheia 
semănatul tuturor culturilor ..din 
această primăvară".

în mijlocul mecanizatorilor de la 
C.A.P. Glodeanu Sărat l-am întîlnit 
pe primarul comunei, tovarășul Dră- 
gulin Crișan, care a ținut să ne pre
cizeze : „Toți membrii comitetului 
comunal de partid și secretarii orga
nizațiilor de partid sînt repartizați

MUREȘ

RĂSPUNDERE PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR
Pină în seara zilei de 5 aprilie, în 

unitățile agricole din județul Mureș 
au fost însămînțate 25 999 hectare cu 
diferite culturi, iar terenul a fost 
pregătit pe 28 704 hectare. Am urmă
rit în cîteva unități, timp de o zi, 
cum se desfășoară semănatul sfeclei 
de zahăr, cultură care ocupă o su
prafață de mai bine de 12 000 hectare.

în cooperativa agricolă Șăulia de 
Cîmpie — unitate care-a obținut, ani 
la rind, producții record de sfeclă de 
zahăr — este evidentă creșterea răs
punderii pentru respectarea strictă a 
tehnologiei acestei culturi, pentru 
asigurarea densității optime. Marți, 
3 aprilie, la prima oră a dimineții, 
pe o solă de 30 hectare a acestei 
unități, pregătită exemplar în vede
rea încorporării seminței, mecaniza
torii Vasile Toma și Vasile Moraru 
erau gata să înceapă lucrul. Alexan
dru Bărbat, inginerul-șef al coopera
tivei, constatînd că temperatura so
lului corespunde normelor tehnice 
prevăzute, a dat semnalul începerii 
semănatului. La mijlocul solei, 
Gheorghe Duma, președintele unită
ții, și Ioan Pop, agent agricol al Fa
bricii de zahăr din Tirgu Mureș, ve
rificau, pas cu pas, cum se executase 
nivelarea terenului. „Este una din 
condițiile care asigură densitatea 
stabilită de plante la hectar — ne 
spune președintele. Executînd lucrări 
de calitate bună, am reușit să reali
zăm, în anul precedent, aproape 50 
tone de sfeclă la hectar".

Și în alte unități agricole din 
județ, mari cultivatoare de sfeclă de 
zahăr, aveam să constatăm că spe
cialiștii și cadrele de conducere ur
măresc îndeaproape creșterea vitezei 

pe ferme pentru a grăbi ritmul lu
crărilor. Ei sînt prezenți ziua cu 
toții pe cîmp, iar noaptea, prin ro
tație, la pregătirea terenului. Fiecare 
are sarcini și răspunderi concrete, 
cunoaște cu precizie tarlalele din sec
torul său, densitățile ce trebuie asi
gurate la fiecare cultură, cum, cînd 
și pe ce solă trebuie să se semene".

Prin sporirea cu 25 la sută a nu
mărului agregatelor complexe, pină 
în seara zilei de 5 aprilie s-au pre
gătit 42 326 hectare și s-au semănat 
31 022 hectare, iar vitezele de lucru 
sînt în creștere.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii" 

la semănat, acordînd totodată aten
ția cuvenită calității lucrărilor. Intre 
acestea sînt și cooperativele agricole 
din consiliile agroindustriale Sărma- 
șu, Rîciu, Tirgu Mureș, unde însă
mînțările se desfășoară pe ultimele 
suprafețe. Și în unele unități din 
consiliul agroindustrial Band — coo
perativele agricole Căpuș, Oroi și 
Iclănzel — se lucrează repede și 
bine. Cu toate acestea, „surprizele" 
nu au lipsit.

Ora 10,45. La marginea parcelei 
„Țigufaia" a C.A.P. Band, mecani
zatorii Iszlai Lajos, loan Oltean și o 
formație de erbicidat așteptau de 
cîteva ore să intre în brazdă. De ce 
nu lucrau ? Takacs Zoltăn, tehnician 
agricol, ne spune : „încă nu au sosit 
agregatul complex pentru afînarea 
solului și cele două semănători. Cum 
vin, cum începem lucrul". Dar aces
tea nu aveau să vină nici în jurul 
orei 12, pierzîndu-se astfel cîteva ore 
bune de lucru.

Ora 11,20. La sediul cooperativei 
agricole Band, Szekeres Arpad, pre
ședintele cooperativei, în 10c să fie in 
cîmp pentru organizarea activității, 
discuta la telefon. într-un alt birou 
îl întîlnim pe Constantin Iovlev, in
ginerul-șef. „Nu am plecat în cîmp 
deoarece avem unele probleme de 
rezolvat cu conducta de apă. La noi, 
să știți, se lucrează intens. Am in- 
sămînțat 75 hectare cu sfeclă de 
zahăr din cele 210 hectare planifi
cate. Mecanizatorii fac numai lu
crări de calitate bună" — ne asigură 
din birou specialistul agricol.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

Este timpul sa se lucreze cu toate 
forțele la semănatul porumbului!

însămînțarea porumbului în perioadele optime de timp, specifice fie
cărei zone, prezintă o deosebită importanță pentru obținerea de producții 
mari la hectar. în legătură cu această problemă și modul in care trebuie 
să se lucreze acum la însămînțarea acestei culturi, am solicitat citeva pre
cizări unor specialiști din domeniul agrometeorologiei și al cercetării 
agricole.
Octavian Berbecel, șeful labora

torului de agrometeorologie, din ca
drul Institutului de meteorologie și 
hidrologie : Luînd în considerație 
factorii hidric și termic existenți în 
sol, rezultă că, in etapa actuală, sînt 
create condiții favorabile pentru în
ceperea însămințării porumbului, și 
cu atît mai mult a soiei, care are 
pragul termic mai coborît cu 1—2”C, 
în majoritatea zonelor din țară. De
altfel, în mod izolat, această lucrare 
a început în cîteva județe din sud și 
din Banat. Acum însă vorbim de 
trecerea cu toate forțele la însămîn
țarea porumbului. Temperatura solu
lui este în creștere, ceea ce va per
mite ca și în zonele mai reci semă
natul acestei culturi să poată începe 
în următoarele citeva zile. Se cuvine 
făcută precizarea că întîrzierea se
mănatului duce la pierderi de pro
ducție prin revalorificarea resurselor 
termice ale zonei respective. Altfel 
spus, a semăna tîrziu echivalează cu 
pierderea de către plante a unei 
sume de grade active, pe care nu Ie 
mai poate recupera în vegetație, ceea 
ce, în unele cazuri, determină ne- 
ajungerea plantelor la maturitatea 
deplină.

Cristian Hera, directorul Institutu
lui de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea : De la în
ceput fac precizarea că în acest an 
există condiții dintre cele mai favo
rabile pentru realizarea unor pro
ducții mari de porumb. Esențial este 
însă ca toate lucrările să fie execu
tate în perioadele optime și la un 
înalt nivel agrotehnic. Cine seamănă 
la timp și bine obține producții mari: 
este un adevăr verificat de practică, 
de care trebuie să se țină seama 
acum, la semănatul porumbului, adică 
la înființarea culturii. Pentru întrea
ga dezvoltare ulterioară a plantelor, 
prezintă o mare importantă în ce 
teren încorporăm semințele. Mai 
exact, pregătirea corespunzătoare a 
patului germinativ condiționează 
reușita sau nereușita culturii porum

bului. Ca atare, pregătirea terenului 
trebuie să se facă diferențiat, in 
funcție de prezența sau absența res
turilor vegetale. în cazul cînd există 
resturi vegetale, terenul trebuie pre
gătit obligatoriu cu grapele cu 
discuri. Dacă terenul este curat și 
prezintă o stare avansată de afîna- 
re, pregătirea lui se poate face nu
mai cu combinatorul. Desigur, folo
sirea erbicidelor volatile impune, in
diferent de starea terenului, o lucra
re cu grapele cu discuri, pentru în
corporarea lor la 8—10 cm, adîncime.

Prezența apei în stratul superfi
cial al solului face posibil in acest 
an ca pregătirea patului germinativ 
să se realizeze la adîncimea de in
corporare a semințelor de 4—6 cm, 
mai redusă decît în condiții de uscă
ciune. Aceasta prezintă o mare im
portanță pentru reducerea consumu
lui de carburanți și, mai ales, pen
tru evitarea pierderii apei din sol, 
absolut necesară germinării și răsă
ririi uniforme a semințelor.

O problemă aparte o constituie sta
bilirea densității optime de plante la 
hectar. Aceasta trebuie să se facă 
diferențiat, în funcție de starea de 
aprovizionare a solului cu apă, cu 
elemente nutritive și de specificul 
hibrizilor cultivați. Densitățile maxi
me se vor realiza numai în condițiile 
unei bune aprovizionări a solului cu 
apă și elemente nutritive și în cazul 
folosirii de hibrizi rezistențl la frin- 
gere și cădere. Pe lingă aceasta, rea
lizarea densității optime de plante la 
hectar este condiționată atît de 
incorporarea semințelor la o adînci
me uniformă, cit și de distribuția lor 
uniformă pe rind. Pornind de la 
ideea că atît perioada de semănat, 
cit și densitatea plantelor la hectar 
nu reprezintă scopuri în sine, ci fac
tori direcți de creștere a producției, 
rezultă că revine întreaga răspundere 
specialiștilor din unitățile agricole de 
a determina în mod științific para
metrii optimi pentru acești factori, 
care să corespundă condițiilor spe
cifice dintr-un loc sau altul.
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în timpul convorbirilor oficiale

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) bunăstarea și fericirea întregii na

țiuni.
Preocupîndu-ne permanent de 

asigurarea condițiilor pentru fău
rirea cu succes a socialismului, 
acordăm o atenție deosebită evolu
ției vieții internaționale, promo
văm activ o politică de colaborare 
internațională, de independență și 
pace.

Sîntem preocupați de încordarea 
fără precedent la care s-a ajuns pe 

. plan, mondial, ca urmare a inten
sificării cursei înarmărilor, îndeo- 

. sebi a celor nucleare — ceea ce 
creează mari primejdii la adresa 

■ vieții și libertății tuturor popoare
lor, a păcii întregii lumi. Pornind 
de la aceasta, noi considerăm că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarma
re, în, primul rînd la dezarmarea 
nucleară, lichidarea pericolului 

■■... ■ unui război mondial, - care-!‘S-ar
transforma, inevitabilnitr-Șp‘CE)tas-,' 
trofa nucleara ce ar distrdge în
seși condițiile vieții pe pămînt.

De o deosebită gravitate este si
tuația din Europa. Trecerea la am- 

' plasarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune în unele 
state vest-europene a constituit un 
factor de intensificare a cursei 
înarmărilor. Aceasta a determinat 
Uniunea Sovietică să adopte con- 
tramăsuri nucleare de răspuns — 
astfel încît se poate spune că s-a 
intrat într-b nouă fază deosebit de 
periculoasă, a cursei înarmărilor 
nucleare. România se pronunță și 
militează ferm pentru oprirea am
plasării rachetelor nucleare ameri
cane pe continentul european și,' 
totodată, pentru oprirea realizării 
contramăsurilor nucleare anunțate 
de U.R.S.S., pentru reluarea ne
gocierilor sovieto-americane în 
vederea ajungerii la un acord 
corespunzător privind eliminarea 
completă a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și, în general, a oricăror arme nu
cleare.

Ne pronunțăm și acționăm cu 
toată hotărirea pentru dezvoltarea 
colaborării în Balcani, - pentru 
transformarea acestei regiuni în- 
tr-o zonă fără arme nucleare și

nuă să se ■ pregătească în Româ
nia pentru a deveni specialiști 
în diferite domenii de activi
tate. Sînt încredințat că, în cadrul 
convorbirilor pe care le-am început 
astăzi, vom găsi noi posibilități de 
a lărgi și- mai mult cadrul acestei 
colaborări și cooperări reciproc 
avantajoase.

Cuhoaș'tem, dragi prieteni, că în 
lupta pentru reconstrucția și de?- 
voltarea țării poporul angolez a 
trebuit să facă față unor probleme 
deosebit de grele, datorită acțiuni
lor agresive! ale Africii de Sud, ale 
cercurilor imperialiste care l-au 
împiedicat să-și concentreze efor
turile în direcția asigurării progre
sului său economic și social. Apre
ciem că înțelegerea privind dezan
gajarea sudului Angolei de către 
trupele Republicii Sud-Africane și 
jîncetarea oricăror'aetitfril'Agresive 

! în viitor
'portant în lupta poporului ango
lez pentru consolidarea indepen
denței și suveranității sale, pentru 
dezvoltarea economico-socială de 
sine stătătoare. Ca prieteni apro- 
piați, vă urăm succese tot mai mari 
pe drumul realizării noii orînduiri, 
al unei Angole libere și indepen
dente, al făuririi unei vieți de 
bunăstare și fericire pentru 
porul prieten angolez.

po-

tara
cu-

Tovarășe președinte,
Vizita pe care o faceți în 

noastră vă oferă prilejul să 
noașteți nemijlocit, unele din preo
cupările și realizările poporului 
român în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Anul 
acesta vom sărbători împlinirea a 
40 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă în 
România. Realizările pe care le-am 
obținut în această perioadă — în 
dezvoltarea economiei, științei, cul
turii, în ridicarea nivelului de trai 
— ilustrează cu putere forța unui 
popor liber și stăpîn pe destinele 
sale, superioritatea orînduirii socia
liste pe care-o edificăm în patria 
noastră, capacitatea ei de a asigura

bilirii unei strategii comune în tra
tativele cu țările dezvoltate, precum 
și în lupta pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le, bazate pe deplină egalitate și 
echitate în relațiile dintre state.

Considerăm că la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții 
internaționale trebuie să participe, 
în condiții de deplină egalitate, 
toate statele, fără deosebire de mă
rime sau orînduire socială. Un rol 
tot mai important revine țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, care con
stituie marea majoritate a statelor 
Jumii și sînt -nemijlocit interesate 
într-o politică de egalitate, de in
dependență, colaborare și pace. 
Considerăm, de asemenea, că tre
buie să crească rolul și contribuția 
O.N.U., al altor organisme inter
naționale la soluționarea proble- 
melor și democratizarea relațiilor 

a oricăror ''dintre state, la asigurarea, păcii șj.. 
dominație și asuprire înțelegerii între națiuni. .....

Viața, realitățile'lumii de ăstăzl 
evidențiază cu putere rolul tot mai 
însemnat al popoarelor în determi
narea cursului evenimentelor, în 
soluționarea marilor probleme care 
privesc pacea și progresul omeni
rii. Avem ferma convingere că, 
acționînd unite, popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni pot asi
gura triumful politicii de dezarma
re, de pace,, de independență, 
securitate și colaborare între toate 
popoarele lumii.

încredințat că vizita pe care o 
faceți în România, înțelegerile la 
care vom ajunge vor deschide noi 
perspective conlucrării multilate
rale dintre țările noastre, în inte
resul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei generale a 
colaborării, păcii și independenței, 
doresc să toastez :

— Pentru' întărirea prieteniei, 
solidarității și colaborării dintre 
partidele, 
noastre !
- în

fără baze militare străine. Susți
nem, totodată, crearea unor ase
menea zone fără arme nucleare în 
alte regiuni ale Europei și ale 
lumii.

Sprijinim activ lupta popoarelor 
pentru lichidarea deplină a domi
nației coloniale, ne manifestăm 
întreaga solidaritate cu eforturile 
poporului namibian — sub condu
cerea S.W.A.P.Q. — pentru dobîn- 
direa independenței. în acest spi
rit, milităm pentru trecerea neîn- 
tîrziată la înfăptuirea rezoluției 
O.N.U. privind soluționarea demo
cratică a problemei poporului na
mibian, asigurarea accesului său 
la independență.

Considerăm că popoarele Afri
cii, ca dealtfel toate popoarele, 
trebuie să facă totul pentru întă
rirea în continuare a solidarității 
și unității lor în lupta pentru li
chidarea deplină a colonialismului. 

r,r-. a . neocolonialismului, a 
.• 'forme de c 

f*  imperialistă, pentru ” apărarea și 
consolidarea independenței națio
nale și înaintarea pe calea progre
sului economic și social. în acest 
sens, un rol important revine Or
ganizației Unității Africane, care 
poate aduce o contribuție activă 
la soluționarea politică a stărilor 
de tensiune existente pe continent, 
la întărirea solidarității și colabo
rării țărilor africane.

în actualele împrejurări inter
naționale trebuie făcut totul pen
tru rezolvarea exclusiv prin mij
loace pașnice a problemelor liti
gioase dintre state, pentru exclu
derea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile .internaționale, 
în acest spirit, România se pro
nunță și acționează pentru regle
mentarea pe calea tratativelor a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru încetarea războiului dintre 
Iran și Irak, pentru soluționarea 
pe cale politică a tuturor conflic
telor și stărilor de tensiune exis
tente în diferite regiuni ale lumii.

Ținînd seama de agravarea con
tinuă a situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare, conside
răm că se impune ca aceste țări 
să-și întărească colaborarea și să 
acționeze mai unite în vederea, sta-

țările și popoarele

sănătatea tovarășului 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și al 
Republicii Populare Angola !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor I >■

— Pentru pace și colaborare 
întreaga lume ! (Vii aplauze).

în

Toastul tovarășului Jose Eduardo dos Santos
(Urmare din pag. I)
ani, favorizînd creșterea cooperării 
economice reciproc avantajoase în
tre cele două țări ale noastre.

Știm că încă nu sînt explorate 
suficient toate posibilitățile de 
cooperare între cele două țări 
ale noastre, Republica Socialistă 
România a acumulat o mare 
experiență în lupta pentru înlă
turarea societății capitaliste și 
în crearea bazei materiale și teh
nice a construcției societății socia
liste. Dintr-o țară ruinată de cel- 
de-al doilea război mondial, cu 
grave probleme legate de lipsa de 
alimente, locuințe, locuri de mun
că, asistență medicală și medica
mente, școli, profesori și altele, 
care duseseră la condiții foarte gre
le pentru marea majoritate a mun
citorilor și țăranilor români, țara 
dumneavoastră, datorită spiritu
lui său creator și orientării parti
dului dumneavoastră, a edificat 
infrastructurile necesare, care i-au 
permis să soluționeze proble
mele cu care populația era con
fruntată și să depășească serioasa 
rămînere în urmă economică si 
culturală.

Țara noastră este acum confrun
tată cu problemele de reconstruc
ție națională și cele provocate de 
războiul interventionist de agresiu
ne al imperialismului. Noi ne aflăm 
în fața unor probleme similare cu 
acelea pe care poporul dumnea
voastră le-a cunoscut într-un tre
cut nu prea îndepărtat și, pentru 
aceasta, susceptibile de a fi înțe
lese perfect acum, în momentul în 
care definim parametrii care vor 
orienta pe baze complementare 
cooperarea noastră economică.

Deși țara noastră are un mare 
potențial economic, care urmează

să fie evaluat și explorat, dispu
nem de puține resurse financiare 
și de tehnologie, ca și celelalte țări 
subdezvoltate ; din această cauză, 
creditele și condițiile speciale sau 
generoase de rambursare -.vor sta 
totdeauna la baza oricărei iniția
tive care poate să dea rezultate în 
domeniul cooperării economice.

Aș dori acum să fac o scurtă 
referire la agresiunea imperialistă 
contra țării noastre.

Poporul nostru, poporul angolez 
nu a cunoscut încă un moment 
de pace de cînd a început lupta 
sa armată de eliberare în februa
rie 1961. Odată înfrînt colonialis
mul portughez, imperialismul, prin 
intervenția directă a regimului din 
Africa de Sud și a bandelor arma
te ale UNITA pe care le folosește, 
duce un război distrugător împo
triva poporului nostru, care a întîr- 
ziat sau împiedicat materializarea 
diverselor noastre programe de 
dezvoltare economică.

Obiectivele preferate ale acțiunii 
inamicului sînt unități economice 
și de infrastructură, ca centrale 
hidroelectrice, depozite de combus
tibili, căi de comunicație, din care 
multe au fost distruse și noi le-am 
reconstruit după aceea. Prin aceas
tă politică războinică se încearcă 
destabilizarea situației interne a 
Republicii Populare Angola cu in
tenția de a se crea condiții pentru 
înlocuirea guvernului său legitim 
și instalarea unui g.uvern marione
tă fidel intereselor imperialismu
lui.

Cu toate acestea, datorită expe
rienței obținute de M.P.L.A, și po
porul angolez în timpul celor două 
războaie de eliberare națională si 
solidarității manifestate de toate 
forțele progresiste din lume, în spe

cial de Cuba și Uniunea Sovietică, 
întărim moralul și capacitatea de 
luptă ale forțelor noastre armate și 
poporului nostru pentru a continua 
lupta de neutralizare a bandelor 
marionetă ale UNITA și a inten
țiilor neocolonialiste ale imperia
lismului. Concomitent cu această 
luptă am înregistrat cîteva rezulta
te importante în edificarea noii 
societăți, fie în domeniul econo
mic, fie în sfera educației, culturii, 
sănătății și a altora.

în paralel cu efortul de război 
pe care l-am depus în scopul de a 
păstra cuceririle deja obținute de 
poporul angolez, am desfășurat o 
intensă activitate diplomatică în 
căutarea unei soluții urgente pen
tru conflictul din Namibia, pe baza 
rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al Națiunilor Unite.

în legătură cu conflictul din Na
mibia aș dori să subliniez faptul 
că acest conflict, care opune 
S.W.A.P.O. regimului sud-african, 
trebuie să fie soluționat de către 
părțile implicate pe baza rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate 
și sub auspiciile O.N.U. Repu
blica Populară Angola nu este par
te a acestui conflict, dar nu va re
nunța la solidaritatea cu poporul 
namibian în lupta pentru indepen
dența sa sub conducerea S.W.A.P.O.

Considerăm că un pas important 
a fost făcut de către țara noastră 
prin convenirea cu guvernul de la 
Pretoria a încetării ostilităților și a 
unui program de retragere a uni
tăților armatei sud-africane din 
sudul Angolei. Totuși, numai apli
carea rezoluției 435 constituie sin
gura garanție pentru stabilirea 
unei păci sigure și durabile în 
această parte a Africii australe.

Stimați tovarăși,
Situația internațională se carac

terizează în rrțomentul actual prin 
ascuțirea contradicțiilor capitalis
mului și prin întărirea strategiei 
globale a imperialismului pentru a 
crea focare de tensiune în diferite 
părți ale lumii, care vizează în 
special țările progresiste iubitoare 
de pace, de progres, de libertate și 
de dreptate socială.

Aplicarea planurilor de destabi
lizare prin folosirea intervenției 
militare sau a altor stratageme a- 
menință în mod serios supravie
țuirea țărilor progresiste din așa- 
numita lume a treia.

De aceea, este important să se 
sporească sprijinul material și soli
daritatea politică și morală față de 
popoarele oprimate și supuse agre
siunii și să se întărească lupta pen
tru dezarmare, pentru pace și pen
tru o ordine economică și socială 
dreaptă în lume.

Vă mulțumesc, în numele meu 
și al delegației care mă însoțește, 
pentru primirea prietenească și căl
duroasă, care ne-a fost rezervată 
încă de la sosirea noastră în Bucu
rești. Sîntem siguri că rezultatele 
acestei vizite vor servi extinderii 
relațiilor tradiționale de prietenie 
și solidaritate existente între po
poarele și partidele noastre și dina
mizării cooperării economice și 
schimburilor comerciale reciproc 
avantajoase.

în încheiere, ridic paharul :
— în sănătatea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român 
și președinte al Republicii Socia
liste România 1

— Pentru întărirea' prieteniei 
dintre poporul angolez și poporul 
român ! (Vii aplauze).

P® obroportul OțopeRi .o

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

iri.( .■„i.T
sosire.

Tovarășul Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Angola, a făcut, vineri după- 
amiază, o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, la Palatul Consiliului 
de Stat.

întrevederea dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, premergă

toare convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat într-un spirit de cordialitate 
și prietenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă, ce caracterizează relațiile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

începerea
(Urmare din pag. I)
al Băncii Naționale a Angolei, Fran
cisco Ramao O. Silva, ambasador.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, și cu acest prilej, un călduros 
bun venit tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos și a salutat vizita ce o 
întreprinde în România, subliniind că 
ea marchează un moment important 
în relațiile dintre partidele și țările 
noastre și exprimă dorința comună 
de a da noi perspective și dimensiuni 
prieteniei și colaborării româno-an- 
goleze.

Tovarășul Jose Eduardo dos Santos 
a mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru primirea caldă 
și ospitalitatea cu care a fost întîm- 
pinat, arătînd că vede in aceasta o 
mărturie grăitoare a prieteniei și,so
lidarității militante angolezo-române. 
Totodată, el a evocat cu multă plă
cere vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o în Angola 
în 1979, convorbirile avute cu pre
ședintele Agostinho Neto, sublini
ind că acest dialog la nivel înalt a 
stabilit orientările dezvoltării și am
plificării relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

în timpul convorbirilor s-a expri
mat convingerea că .actuala vizită, 
înțelegerile la care se va ajunge, vor 
asigura promovarea, în continuare, 
a legăturilor de strînsă prietenie,, so
lidaritate și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, dintre România și 
Angola, spre binele celor două po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Prima rundă de convorbiri a pri
lejuit o informare reciprocă privind 
preocupările celor două partide și 
țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat activitatea pe care o des
fășoară poporul nostru pentru înfăp
tuirea prevederilor actualului plan 
cincinal, pentru a întîmpina cu noi 
realizări cea de-a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care va trasa programul dez
voltării într-o etapă nouă, superi
oară a societății socialiste românești.

La rîndul său, tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos a înfățișat acti
vitatea pe care o desfășoară poporul 
angolez pentru lichidarea grelei moș
teniri lăsate de dominația colonială,

convorbirilor oficiale
pentru dezvoltarea țării pe cale so
cialistă, pentru încetarea agresiunii 
și a intervenției militare a Africii de 
Sud.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au indicat ca membrii celor 
două delegații să examineze, in 
timpul vizitei, căile și modalitățile 
concrete de înfăptuire a înțelegerilor 
convenite la nivel înalt cu privire la 
extinderea și adîncirea în viitor a 
colaborării și cooperării româno- 
angoleze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jose 
Eduardo dos Santos au avut, de ase
menea, un larg schimb de păreri cu 
privire Ia unele probleme ale vieții 
internaționale.

A fost exprimată profunda îngri
jorare față de încordarea existentă 
în lume, ca rezultat al politicii im
perialiste de forță și amenințare cu 
forța, de menținere și extindere a 
sferelor de influență, de escaladare 
a cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie asigu
rarea păcii, oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, în pri
mul rind la dezarmare nucleară.

în timpul convorbirilor a fost exa
minată îndeaproape evoluția situa
ției din zonele geografice în care se 
află situate România și Angola.

în această ordine de idei, tovarășuj 
Nicolae Ceaușescu a subliniat situa
ția deosebit de gravă creată în Eu
ropa ca urmare a amplasării rache
telor americane cu rază medie de ac
țiune în unele state vest-europene, 
ceea ce a determinat Uniunea Sovie
tică să adopte contramăsuri nucleare 
de răspuns. S-a arătat că se impune 
să se facă totul pentru oprirea am
plasării rachetelor americane pe con
tinentul european, precum și a con- 
tramăsurilor U.R.S.S., pentru relua
rea negocierilor sovieto-americane în 
vederea ajungerii la un acord cores
punzător, care să ducă la eliminarea 
tuturor rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa și, în general, a 
oricăror arme nucleare.

Analizînd situația din Africa, cei 
doi președinți au subliniat impor
tanța întăririi unității și solidarității 
popoarelor africane, a intensificării 
activității Organizației Unității Afri
cane, pentru consolidarea indepen
denței economice a acestor popoare, 
pentru dezvoltarea conlucrării din
tre ele.

Ceremonia sosirii în
(Urmare din pag. I)

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Angola și 
Republicii. Socialiste' România. în 
semn de salut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie. .

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului nostru,' oaspetele a 
salutat drapelul de stat al României, 
după care a fost trecută în' revistă 
garda de onoare. ■

■ Tovarășului Jose Eduardo dos San-

tos i-au fost prezentați apoi tovară
șii din conducerea partidului și sta
tului nostru veniți in intîmpinare : 
tovarășii Emil Bobu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ștefan Andrei, Petru Enache, 
Ion Stoian, Silviu Curticeanu, cele
lalte persoane oficiale române.

A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Luanda.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Jose Eduardo, dos Santos 
frumoase buchete de 'flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jose Eduardo dos Santos s-au pro
nunțat pentru soluționarea tuturor 
conflictelor dintre țările africane pe 
cale pașnică, prin negocieri, in spi
ritul rezoluțiilor O.U.A., care să ducă 
la adîncirea unității statelor de pe 
acest continent, la crearea celor mai 
bune condiții pentru propășirea lor 
economico-socială.

în legătură cu situația din Africa 
australă, s-a apreciat că trebuie făcut 
totul pentru ca Africa de Sud să 
respecte angajamentele asumate, 
să-și retragă complet toate trupele 
din sudul Angolei, să pună capăt cu 
desăvîrșire oricăror acte agresive și 
oricărui amestec în treburile interne 
ale Angolei. în același timp, a fost 
reliefată necesitatea abolirii politicii 
rasiale și de apartheid din Africa de 
Sud, realizării unui stat democratic, 
care să asigure deplina egalitate a 
tuturor locuitorilor, indiferent de cu
loare, participarea lor la viața poli
tică și socială a țării.

Au fost apreciate ca un fapt pozi
tiv înțelegerile intervenite în ultimul 
timp intre unele state din Africa 
australă și Africa de Sud și s-a sub
liniat necesitatea ca ele să fie res
pectate pentru ca să poată contribui 

Ta dezvoltarea economico-socială a 
popoarelor din această zonă, la con
solidarea cuceririlor lor pe calea 
edificării vieții lor noi.

A fost exprimat sprijinul activ cu 
lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru indepen
dență, pentru dreptul de a-și alege 
de sine stătător calea dezvoltării 
economico-sociale.

De asemenea, cei doi președinți 
și-au exprimat sprijinul deplin pen
tru unificarea pașnică și democratică 
a Coreei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că adîncirea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace, 
accentuarea crizei economice âu în
răutățit și mai mult situația țărilor 

’ în curs de dezvoltare. S-a apreciat 
că se impune ca țările în curs de 
dezvoltare să-și întărească colabora
rea, să acționeze mai unite în ve
derea stabilirii unei strategii comune 
în tratativele cu țările avansate, pre
cum și în lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
înțelegere și stimă reciprocă.

Capitală
Ceremonia sosirii înaltului oaspete 

angolez s-a încheiat cu defilarea găr
zii de onoare.

Pe aeroport au fost prezenți un 
mare, număr de bucureșteni, care 
i-au aplaudat cu căldură pe cel doi 
conducători, au ovaționat cu putere 
pentru prietenia româno-angoleză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Jose Eduardo dos Santos au 
răspuns cu prietenie acestor calde 
manifestări de stimă și prețuire.
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ale muncii și creației

însemnări din județul Neamț

Dialoguri
Cine nu-și amintește, din lecturile 

copilăriei, de Pipirig — satul din 
care Ion Creangă lua drumul Broște- 
nilor, spre mai multă învățătură de 
carte ? Mărturie „Amintirilor" hu- 
muleșteanului stă și astăzi, in mij
locul satului, „cășăria" bunicului 
David Creangă. Alături însă, la cîte- 
va sute de metri, pe dealul din apro
piere, sonde impunătoare extrag pe
trol. Mostre ale acestui „petrol de 
Pipirig" împreună cu realizări ale 
cercului de electronică (îndrumat de 
profesorul Constantin Arsenescu) 
prezentate la școala medie din loca
litate, alături de tradiționale unelte 
ale oieritului sau de frumoasele cu
sături ale tușei Varvara și ale ele
velor ei, vorbesc la fel de elocvent 
despre faptul că aici, la Pipirig, tra
dițiile se îmbină armonios cu exi
gențele civilizației contemporane.

Expoziția la care ne referim con
stituia de fapt preludiul unui dialog 
— al muncii și creației care a avut 
loc pe scena căminului cultural din 
localitate. în cadrul etapei de masă 
a celei de-a V-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României" forma
ții și brigăzi artistice, interpreți din 
Vînători și Pipirig s-au întîlnit într-o 
prietenească, dar decisivă competiție. 
A fost, de fapt, doar o parte a unui 
dialog mai larg inițiat de comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă, împreună cu toți factorii 
județului ce desfășoară activități 
cultural-educative și artistice de 
masă cu consiliile municipale, orășe
nești și comunale, cu factorii de răs
pundere din unități economico-so- 
ciale. Un dialog care a cuprins și va 
cuprinde 70 de comune și peste 100 
de unităti economice și instituții din 
județul Neamț. Intitulate „Dialogul 
hărniciei" — întrucit parametrii de 
apreciere cuprind pe lîngă calitatea 
artistică a manifestării si indicatorii 
de realizare a planului de producție, 
aceste întreceri care au loc în fie
care duminică și-au propus drept 
scop atragerea șl mobilizarea oame
nilor muncii la realizarea exemplară 
a sarcinilor de producție, stimularea 
și permanentizarea unor multiple 
forme de activitate cultural-educa- 
tivă și artistică, de creație tehnică, 
îmbinarea activității de producție cu 
cea cultural-artistică în scopul îm
bunătățirii activității de educație, 
valorificării superioare a patrimo
niului cultural-artistic local și na
țional, folosirii judicioase și bunei 
gospodăriri a bazei materiale a in
stituțiilor de cultură.

„în vederea unei cit mai bune re
prezentări a județului Neamț în 

a a numeroase ma
nifestări în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" 

Foto : Gh. Vințilă

etapa interjudețeană a actualei ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" se vor întocmi ’ programe 
săptămînale de pregătire a formații
lor promovate, se va acționa tot
odată pentru menținerea în activitate 
a celorlalte formații, pentru sporirea 
numărului acestora și îmbunătățirea 
continuă a repertoriului abordat", ne 
spunea tovarășul Mihai Hodorogea, 
președintele comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, referin- 
du-se la condițiile de desfășurare ale 
acestui concurs.

Astfel, duminică 25 martie în ju
dețul Neamț au avut loc nouă „dia
loguri ale hărniciei" între formații 
artistice și soliști din Grințieș și 
Ceahlău, Tașca și Bicazul Ardelean, 
Bicaz Chei și Dămuc, Petricani și 
Urecheni, Girov și Ștefan cel Mare,

Dobreni și Dumbrava Roșie, Brus- 
turi-Drăgănești și Răucești, Făurei 
și Mărgineni, Pipirig și Vînători.

Pe scena căminului cultural din 
Pipirig, ca în vremea de demult a 
„Amintirilor", pe un „pui de ger de 
crăpau lemnele", s-au înfruntat forțe 
artistice locale eu oaspeți veniți din 
comuna Vînători intr-un spectacol- 
competiție care a pus în valoare cîn- 
tece și dansuri tradiționale, dar și 
forme de valorificare contemporană 
a creației literar-arțisțice. Corul că
minului cultural din Vînători (diri
jor Eugenia Tingea), laureat al celei 
de-a III-a ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", sau forma
ția de fluierași condusă de Ion Vîju 
din aceeași localitate, grupul vocal 
al căminului cultural din Pipirig (in
structor Eugenia Vasiliu) sau forma
ția de dansuri populare moldovenești 
din Pipirig (instructor Mihai Arsene), 
șezătoarea „Ca''la noi la Pipirig" sau 
cîntecele („Balada cerbului", „Munte, 
munte brad frumos") interpretate de 
cooperatoarea Rodica Leon au făcut 
să trăiască bogăția, expresivitatea 
creației artistice populare. Există 
însă în comunele înfloritoare care 
sînt astăzi Pipirigul și Vinătorii o 
viață cultural-artistică care vibrează 
la solicitările multiple ale vieții con
temporane, de la problematica de 
larg interes a luptei pentru pace la 
aspecte foarte concrete ale muncii 
zilnice. Au demonstrat-o, în compe
tiția la care ne referim, poemele Iul 
Adrian Alui Gheorghe (deținător al 

marelui premiu la concursul „Nicolae 
Labiș" și al premiului revistei „Lu
ceafărul"), montajul literar-muzical 
realizat sub îndrumarea sa, grupul 
de recitatoare din Pipirig sau brigada 
artistică a secției de industrializare a 
lemnului din Vînători (instructor 
Nicolae Lipan). Sala căminului cul
tural din Pipirig devenită, cîtevă 
ceasuri, neîncăpătoare pentru mulți
mea celor ce doreau să participe, 
ne-a atras o dată mai mult atenția 
asupra spațiului moral în care acțio
nează creația artiștilor amatori. Re
ferința la această creație nu se poate 
face, desigur, fără a avea în vedere 
un întreg complex de factori care 
conlucrează la formarea și dezvol
tarea artistului amator. Sînt feno
mene care nu pot fi înțelese și eva
luate fără a avea în vedere nu doar 
perspectiva artistică, ci și pe aceea 
sociologică și, nu in ultimul rînd, pe 
cea organizatorică. Iar din acest 
punct de vedere atît Viorel Butunoi, 
tînărul și energicul primar al comu
nei Pipirig, cit și directorul căminu
lui cultural din Vînători, Constantin 
Pogaci, activist cu o bogată expe
riență și multiple inițiative pe tărîm 
cultural, ne-au atras atenția asupra 
strădaniei lor de a susține frumuse
țea creației artistice tradiționale, ast
fel încît fiecare manifestare să se 
impună ca o prezență cu adevărat 

' semnificativă pentru aria culturală 
pe care o reprezintă. Valorificarea 
unor meșteșuguri tradiționale (cum 
sînt costumele create de Varvara 
Gavriliu care au atins cote atît de 
înalte ale măiestriei), culegerea unor 
adevărate nestemate ale cintecului și 
jocului traditional, dobîndirea unui 
nivel din ce în ce mai înalt de in
struire paralel cu activitatea con
stantă de producție reprezintă cîte- 
va din momentele importante ale 
muncii artistului amator.

Un alt fel de dialog, organizat la 
nivel interjudețean, s-a desfășurat de 
curind pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Piatra Neamț. 47 de 
participanți, soli ai muzicii populare 
din 16 județe s-au prezentat alături 
de reprezentanții județului gazdă in
tr-un dialog al măiestriei interpre
tative, in cadrul festivalului-concurs 
de muzică populară „Mărțișor ’84“ 
organizat de Comitetul județean 
Neamț al U.T.C., consiliul județean 
al sindicatelor și comitetul județean 
de cultură și educație socialistă. 
Valorificarea prin acest spectacol- 
competiție a bogatului tezaur folclo
ric, interpretarea unor piese care au 
păstrat peste veacuri atît de specifice 
armonii de sunete nu înseamnă doar 
reîntoarcerea iarăși și iarăși către 
izvoare cunoscute, nu înseamnă 
(ne-au demonstrat-o cei mai buni 
dintre interpreții prezenți pe scena 
casei de cultură) numai continuarea 
nobilelor tradiții ale unei arte stră
vechi, ci prilej de a desprinde, în a- 
celași timp, valențele unui uimitor 
modernism. în interpretarea unor ti
neri, tainele unor melodii populare 
păstrate și transmise din generație 
îți generație, culese de la bătrini rap
sozi, au dbbindit sensuri--de'nobilă0 

•'...eficacitate.’ Aceeași înțelegere lăurt^u 
trică a melosului popular' Suă' impfis'"’ 
și in interpretarea creațiilor contem
porane, fiecare apelînd la ritmuri 
specifice zonei folclorice pe care o 
reprezentau, in același dialog al mă
iestriei. „Am regindit această mani
festare artistică pentru a da un nou 
impuls mișcării artistice de amatori, 
ne spunea Olimpia Simu, secretar al 
comitetului județean U.T.C., pentru 
a atrage mai mult tineretul spre 
această inestimabilă resursă pe care 
o reprezintă folclorul mai ales in 
domeniile interpretării instrumen
tale și formațiilor de muzică in- 
strumentală".

Marina PREUTU

Imagine din noul centru civic al municipiului Bacău
Foto : C. Bursuc

Vă informăm despre:
ETAPA REPUBLICANĂ A CONCURSURILOR

ȘCOLARE
în zilele vacanței de primăvară, 

cei mai silitori și talentați elevi se 
vor intîlni în etapa republicană a 
tradiționalelor concursuri școlare 
pe discipline de învățămînt și pe 
meserii. Menite să consolideze și 
să îmbogățească orizontul de cu
noaștere al elevilor, să le stimule
ze și cultive aptitudinile, să le 
dezvolte interesul și pasiunea pen
tru muncă și învățătură, pentru ca
lificarea în meseria aleasă, con
cursurile s-au desfășurat în faze 
de masă (pe școală) și locale, re
unind sute de mii de elevi; pen
tru etapa republicană au fost se
lecționați pină la 400 de elevi pen
tru fiecare disciplină. Pe lingă li
ceeni, în acest an vor intra în 
competiția finală și elevi din clase
le gimnaziale.

Etapa republicană a concursuri
lor școlare pe discipline de învă
țămînt ale liceenilor se va desfă
șura între 9 și 14 aprilie și va fi 
găzduită de diferite localități din 
țară: Suceava — limba și literatu
ra română; limba și literatura ma
ternă (maghiară, germană); Buzău
— limbi moderne . (engleză, fran
ceză, germană, rusă); Piatra Neamț
— matematică; Craiova — fizică; 
Oradea — chimie; Galați — biolo

O.wW .... .........A..'?..».-’......

o PROGRAMUL 1
13.30 Telex
13,35 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color) © Gala galelor muzicale... 
animate ® Invitată în studio : 
formația „Folclorica” . O Triptic 
din... Vîlcea — reportaj 0 Marile 
momente ale baletului 0 Telesport 
6 „Istorie în adincuri” — docu
mentar © împlinirea unei familii 
— reportaj @ Magnetoscop muzi
cal © Muppets. Realizatori Ileana 
Vlad, Tudor Vornicu

16.30 Ziiia sănătății
16,45 Săptămina politică
17.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sport
19,20 Teleenclclopedia
19,50 Cascadorii rîsulul
20,10 Film serial : „Un august în flă

cări". O producție a Televiziunii 
române, realizată în Centrul de 
producție cinematografică „Bucu

gie; Bacău — istoria României ; 
Baia Mare — economie politică, 
filozofie ; Miercurea-Ciuc — geo
grafie. Pentru elevii din gimnaziu, 
competiția va avea loc la: Alba 
Iulia — limba și literatura româ
nă, limba și literatura maternă 
(maghiară, germană); Deva — ma
tematică; Craiova — fizică; Ora
dea — chimie; Galați — biologie. 
Finalele concursurilor pe meserii 
vor avea Ioc la: Ploiești — meca
nică. Oțelu Roșu — electrotehni
că, Vaslui — construcții. Iași — e- 
conomic și arte.

în funcție de specificul discipli
nelor de învățămînt și meseriilor, 
concurenții vor susține probe teo
retice și practice.. Dintre cei mai 
buni participanți vor fi selecționa
te loturile naționale de elevi care 
ne vor reprezenta țara la con
cursurile școlare internaționale de 
matematică, fizică, chimie.

în afara competiției propriu-zise, 
gazdele au pregătit concurenților 
bogate programe educative și re
creative: vizite și excursii docu
mentare în zonele respective, în- 
tîlniri cu specialiști, spectacole 
cultural-artistice etc. (Florlca Di- 
nulescu).

rești". Scenariu! : Eugen Barbu, 
Nicolae Paul Mlhall. Regia : Dan 
Pita, Alexandru Tatos. Episodul- 2’>-- 

21,00 Cintec de primăvară (col,or) , „ 
.țjl.so Paginî..'din...'eC|m'edia cinematografe'
22.20 WWfel coIorj’i'W” ’ 
22,30 Amintiri, muzicale
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal ® Sport
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor. Tudor 

Teodorescu-Braniște
20,05 Profil de interpret. Pianistul Va

lentin Gheorghiu
20.50 De pretutindeni. Din lumea ma

miferelor acvatice : morsele
21,05 Film artistic : „Despre o anume 

fericire". Regia : Mihaî Constanti- 
nescu

22.20 Telejurnal 0 Sport
22,30 Tinere talente. Recital de violon

cel — Rodin George Moldovan
22,45 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23.00 închiderea programului

—expresie a umanismului 
politicii partidului nostru

Republica Socialistă România 
parcurge în prezent cea mai fertilă 
perioadă din istoria milenară a po
porului nostru, perioadă profund 
marcată de transformările revoluțio
nare ce au avut loc în societatea 
noastră socialistă, în mod deosebit 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, de cînd în fruntea partidului și a 
tării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în procesul amplu și complex al 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
grija pentru creșterea calității vieții, 
pentru ridicarea gradului de sănătate 
a populației la cote tot mai înalte s-a 
manifestat pregnant de la an la an, 
demonstrind o dată mai mult umanis
mul întregii politici a partidului nos
tru, Datorită acestei constante pre
ocupări a partidului și statului, per
sonal a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sectorul sanitar dispune astăzi de o 
puternică bază materială și de ca
dre, care situează România printre 
primele țări pe plan mondial în ceea 
ce privește numărul locuitorilor la 
un medic, precum și indicii referi
tori la numărul de unități sanitare și 
paturi de spital.

Ziua de 7 aprilie. Ziua sănătății in 
republica noas
tră și, totodată. 
Ziua mondială a 
sănătății, ne ofe
ră prilejul de a 
face un bilanț al 
realizărilor obți
nute pe tărîm 
medico-sanitar și 
totodată, ne obligă să reflectăm 
cu toată responsabilitatea la căile 
și mijloacele prin care vom acționa 
în viitor pentru perfecționarea în 
continuare a activității întregului 
personal sanitar.

Concepția fundamentală despre 
viață și sănătate, despre vigoare și 
societate a fost afirmată cu clarvi
ziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a Consiliului Sa
nitar Superior din 7 martie a.c. „în
treaga noastră activitate — arăta 
secretarul general al partidului — 
trebuie să aibă permanent in vedere 
asigurarea unei sănătăți cit mai bune 
a populației, sporirea natalității, rea
lizarea unei structuri cit mai ar
monioase de virstă a populației. De 
aceasta depinde viitorul poporului, 
insăși făurirea cu succes a socialis
mului si comunismului in patria 
noastră.

Este cunoscut de toti cetățenii că, 
în Programul partidului, apărarea și 
întărirea continuă a stării de sănă
tate reprezintă un element esențial 
al ridicării calității vieții, al menți
nerii vigorii și tinereții întregii noas
tre națiuni.

Datorită Înzestrării Instituțiilor 
specializate cu echipamente și apara
tură moderne, perfecționării con
tinue a pregătirii cadrelor sanitare, 
se poate afirma că astăzi nu există 
act medical la care medicina româ
nească să nu poată răspunde cu 
competență și Ia un nivel ridicat de 

sânr . . ovEste un prilej de mîndrie pa trio- : 
tică, să consemnăm — și astăzi, de 
„Ziua sănătății" — că pentru activi- ' 
tatea medico-sanitară, de o excep
țională valoare teoretică și practică 
sînt orientările și îndrumările per
manente date de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin
cipalele obiective ale ocrotirii sănă
tății se fundamentează pe con
cepția profund umanitară a secre
tarului general al partidului. Din
tre aceste obiective menționăm : 
intensificarea activității medicale 
preventive și dezvoltarea medicinii 
omului sănătos, perfecționarea mij
loacelor de apărare și promo
vare a stării de sănătate și ca
pacității de muncă a personalului 
muncitor, îmbunătățirea asistenței și 
ocrotirii mamei și copilului, dezvol
tarea cercetării științifice medicale.

DE „ZIUA SĂNĂTĂȚII"
Eugen PROCA 
ministrul sănătății

Pentru anul 1984, Organizația Mon
dială a Sănătății a adoptat ca temă 
de bază a „Zilei sănătății" in lume 
simbolul „Sănătatea copiilor, bogăția 
viitorului".

După cum este cunoscut, in Româ
nia socialistă, ocrotirea copilului și 
a femeii în general,i și cu deosebire 
a femeii gravide, s-a situat întot
deauna la loc de frunte printre ac
țiunile de ordin medico-sanitar. 
Funcționează pe teritoriul țării 905 
creșe cu peste 90 000 locuri. 12 500 
paturi în leagănele de copii. 190 ma
ternități și secții de obstetrică-gine- 
cologie, peste 220 secții de pediatrie. 
Numărul medicilor de copii este ds 
aproximativ 6 000, iar acel al obste- 
tricienilor de aproximativ 1 500. Nu
mărul surorilor pentru îngrijirea co
piilor, a gravidelor și lăuzelor a atins, 
de asemenea, un nivel ridicat.

După cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită 
a Consiliului Sanitar Superior, avem 
un sistem modern de ocrotire a ma
mei și copilului, care asigură condi
ții dintre cele mai bune pentru asis
tența medicală complexă, pentru 
dezvoltarea armonioasă a tinerelor 
generații. Este îndeobște cunoscut că 

dezvoltarea psi- 
ho-somatică a co
pilului se deter
mină în timpul 
sarcinii, iar sănă
tatea adultului 
este strîns corela- 
lată de evoluția 
copilăriei și ado

lescenței. La recenta plenară lăr
gită a Consiliului Sanitar Supe
rior, secretarul general al parti
dului a formulai o serie de ob
servații și ne-a trasat o seamă de 
sarcini de mare importanță și largă 
perspectivă pentru asigurarea viito
rului națiunii noastre prin creșterea 
unui tineret sănătos și viguros.

Tocmai în sensul hotăririlor adop
tate recent de organele superioare de 
partid și de stat cu privire la asi
gurarea sănătății și vigorii genera
țiilor viitoare, a fost elaborat un 
amplu program de lucru menit să 
pună în valoare întreaga capacitate 
de acțiune a organismelor și factori
lor implicați direct în ocrotirea să
nătății femeii, a mamei și copilului, 
in consolidarea familiei, în înlătu
rarea fermă a tuturor elementelor 
negative ce se pot repercuta nefa
vorabil asupra acestei bogății a viito
rului — sănătatea copiilor.

Cadrele medico-sanitare sînt ho- 
tărîte să aducă întreaga lor contribu
ție la realizarea acestor măsuri, pu- 
nînd accentul pe protejarea medicală 
mai eficientă a femeii gravide, pe 
desfășurarea In mai bune condiții 
a actului nașterii, pe supravegherea 
îndeaproape a noului născut. Vom fi 
de asemenea preocupați de diversifi
carea acțiunilor de educație sanitară, 
pentru formarea unei atitudini res
ponsabile față de familie, a unui 
comportament demografic pozitiv, a 
grijii constante pentru apărarea să
nătății.copiilor, Aceste, obiective fun
damentale dobîndesc noi proporții în 
anul 1984; cînd întregul nostru popor 
sărbătorește a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă și 
se pregătește să intîmpine cu reali
zări deosebite cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

în această zi exprim, In numele 
Întregului personal sanitar, recu
noștința noastră profundă secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile deose
bite create sectorului sanitar și întă
resc angajamentul de a ne consacra 
toată priceperea, cunoștințele profe
sionale, puterea noastră de muncă 
desfășurării unei activități la nivelul 
înaltelor exigențe puse în fața 
noastră de partid.
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De la diversitatea resurselor la diversificarea produselor
Orientarea importantă trasată de conducerea partidului și statului, 

subliniată în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se 
asigura activitatea productivă pe baza materiilor prime și materialelor de 
care dispunem, prin folosirea cit mai chibzuită a acestora, își găsește un 
deosebit cîmp de aplicabilitate în domeniul industriei mici. Concepută 
pentru valorificarea cît mai deplină a resurselor secundare și locale, con
comitent cu folosirea mai eficientă a forței de muncă, cu orientarea suplă, 
dinamică, spre trebuințele pieței, ale oamenilor muncii, ale exportului, 
mica industrie devine tot mai mult un factor notabil al dezvoltării jude
țelor și localităților, în întărirea economică și bugetară a unităților teri- 
torial-administrative, al satisfacerii trebuințelor de bunuri și servicii.

O demonstrează și experiența județului Maramureș, înfățișată in co
loanele de față.

în curtea unui atelier al între
prinderii județene de producție și 
prestări de servicii — Maramureș 
putea fi văzut de curind un fel de 
tăvălug, în lungime de aproximativ 
un metru, cu diametrul de vreo 
25—30 cm. Aflăm că acest cilindru se 
folosește la fabricile de zahăr din țară 
și că s-ar vinde cu 16 000 lei buca
ta. Gata finisată, această piesă re
zistentă, care nu se încălzește în 
timpul funcționării, arată de parcă 
ar fi fost turnată din beton. Și to
tuși nu este așa. Ea a fost fasonată 
dintr-un bloc de andezit. La Baia 
Mare, in munții din jur, se găsește 
andezit de cea mai bună calitate, în 
straturi practic inepuizabile. Utili
zarea sa pentru dotarea fabricilor de 
zahăr constituie o inițiativă locală, 
în cadru! programului de dezvoltare 
a micii industrii, de valorificare cit 
mai bună a resurselor existente.

Alte exemple : în ateliere modes
te, la Vișeul de Sus, patru oameni 
confecționează lunar 50 000 bucăți 
blocuri din zgură, ca înlocuitori de 
cărămizi pentru construcții, în timp 
ce la Ulmeni se face sticlă artiza
nală suprapusă, colorată, în valoare 
de circa 13 milioane lei pe an. De 
asemenea, din răchita existentă în 
această zonă se realizează împleti
turi în valoare de peste 4 milioane 
lei pe an, unele obiecte fiind des
tinate exportului. Din fructe de pă
dure — zmeură, afine, mure, cireșe 
etc — la secția de esențe și arome 
din Baia Mare o echipă formată din 
numai cinci oameni produce sucuri 
și siropuri în valoare de un milion 
de lei pe an.

...în toate aceste cazuri, ca și în 
altele, materia primă se află la în- 
demînă, forța de muncă. în mare 
parte feminină, a fost ca’ificată la 
locul de producție, iar costurile sînt 
modeste pentru că tot modeste sînt 
și consumurile materiale, energetice, 
precum și cheltuielile de transport.

Desigur, toți acești factori repre
zintă elemente de mare rentabi
litate și eficiență a micii industrii.

fondul pieței, dar și pentru marea 
industrie. Ajunse pe mina unor 
meșteri iscusiți, gospodari de nădej
de, cu tragere de inimă pentru avu
ția națională, lemnul recuperat din 
doborituri de vînt, spărtura de sti
clă, resturi de metal, de cauciuc, 
sterilul de flotație, fructele de pă
dure, piatra de rîu și balastul, roca 
de andezit sau marmura capătă va
lori însutite. Ateliere aparținînd în
treprinderii județene de producție și 
prestări de servicii, cooperației meș
teșugărești, cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, 
consiliilor populare sau cooperati
velor agricole de producție transfor

• Experiența județului Maramureș demonstrează cît de 
largi sînt posibilitățile de folosire a unor materiale pînă 
nu demult ignorate • Sterilul care nu mai e... steril sau 
miraculoasele transformări din „retortele" spiritului de 
inițiativă ® „Investiția" de inteligență asigură o creștere 

de aproape trei ori a producției

angajată tot mai intens în valorifi
carea materiilor prime locale, a ma
terialelor recuperabile, produselor 
secundare rezultate din procesele 
tehnologice ale marii industrii și 
care altfel s-ar risipi.

Județul Maramureș are o bună ex
periență în acest domeniu. în spe
cial după apariția Legii privind dez
voltarea industriei mici, se remarcă 
o tot mai viguroasă dezvoltare a 
acestui sector economic, în consens 
cu prevederile Programului național 
de gospodărire a materiilor prime și 
energetice, cu indicațiile secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dacă în 1980, 
valoarea producției-marfă industria
le și a prestărilor de servicii nein
dustriale în industria mică maramu
reșeană era de 1,2 miliarde lei, în 
1983 această valoare a depășit 2,7 
miliarde lei, pentru ca, în acest an, 
să se prevadă aproape 2,9 miliarde 
lei, iar în 1985, prin înfăptuirea mă
surilor cuprinse în programul su
plimentar de dezvoltare a micii 
industrii, urmînd să se depășească 
3,2 miliarde lei.

Din resurse de materii prime lo
cale, materiale recuperabile, refolo- 
sibile, în județ se obțin sute și sute 
de produse de larg interes pentru

mă aceste bogate resurse în impor
tante produse industriale.

Lemnul devine astfel mobilier de 
cămin ori pentru spații comerciale, 
uși și ferestre pentru noile construc
ții, obiecte de artă populară. Anul 
acesta urmează să se recupereze din 
păduri, material lemnos provenit 
din doborituri, situat în locuri înde
părtate și greu accesibile, în volum 
de 87 000 mc. în ce privește deșeu- 
rile sau resturile de metal recupe
rate ele ajung piese de schimb, tru
se de scule, mașini de gătit ori sobe 
de încălzit. Marmura se transformă 
în plăci finite ornamentale pentru 
marile construcții. Spărtura de sti
clă, retopită și armată cu fibre din 
material plastic, înlocuiește confec
ții din tablă, iar răchita asigură 
mult căutatele împletituri, destinate 
atît pieței interne, cît și celei ex
terne.

încotro se îndreaptă preocupările 
micii industrii maramureșene ? Co
mitetul județean de partid și consi
liul popular județean au cerut tutu
ror factorilor implicați în dezvolta
rea micii industrii o mai bună coor
donare a activității lor, pe baza pro
gramului județean elaborat în acest 
3ens. Pe de altă parte, are loc în

continuare inventarierea tuturor re
surselor locale care pot interesa 
ca surse de materii prime ori ener
getice. „în acest fel — ne spunea 
tovarășul loan Trifu, directorul în
treprinderii județene de producție 
și prestări de servicii — s-au elabo
rat studii care fundamentează posibi
litățile de lărgire a gamei de produse 
și servicii din acest sector. Au fost 
cercetate din punct de vedere geo
logic sursele de ape minerale ex
ploatabile, andezitul din Valea Vă- 
linilor, precum și cel pentru placaj 
de la Blidar, s-a ajuns la omologa
rea rezervelor de marmură albă de 
la Inău-Tirgu Lăpuș, a zăcămîntu- 
lui de turbă de Ia Izvoare și a celui 
de tufuri vulcanice de la Seini și 
Bîrsana. Pentru marmura de la 
Boiu Mare există anul acesta soli
citări în valoare de două milioane 
lei, față de numai 169 000 lei în 
1983 ; la Șomcuta Mare s-a și ame
najat, în spații nefolosite, un ate
lier de șlefuire".

Dolomita de la Măgureni, caolinul 
de la Stejera, agregatele de balas
tieră de la Mireșu Mare și Lucăcești 
constituie alte surse de materii pri
me care interesează în măsură cres- 
cîndă mica industrie. Tufurile vul
canice de la Seini, de exemplu, se 
exploatează, deocamdată în cantități 
mici, ca materie primă pentru feno- 
plast — un înlocuitor al lemnului de 
mină — imensele halde de steril de 
flotație de la Baia Mare constituie 
un bun material pentru confecțio
narea unor cărămizi nearse destina
te construcțiilor (în amestec cu va
rul, cimentul și spumantul, sterilul 
de flotație capătă*  aspectul și con
sistența betonului celular autocla- 
vizat).

Aceste rezultate sînt meritorii si 
pun în evidență priceperea oameni
lor și șîrguința lor de a dezvolta 
mica industrie pe baza materiei pri
me locale. Este însă, tot atît de ade
vărat că există și alte importante 
resurse, tocmai dintre cele care se 
află la îndemînă și care nu fac par
te dintre cele energo-intensive sau 
deficitare, încă ignorate. Astfel, 
prea puțin se exploatează încă pia
tra de var, rezervele de nisip și cao- 
lin, nuielele pentru împletituri, 
plantele medicinale, resursele ener
getice și de biogaz, izvoarele de apă 
minerală și altele.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii”

în comparație cu alte do
sare literare, acela al lui 
Camil Petrescu, in partea 
sa referitoare la proză și 
aramaturgie, este un dosar 
viu, pregnant, edificator, 
așternut cu soliditate pe li
niile lui necesare. Sub 
acest raport, critica noastră 
literară din ultimele dece
nii, nu mai puțin și gradul 
de receptivitate pe care pu
blicul nostru cititor și l-a 
însușit între timp au me
rite mari. Datorită lor, as
tăzi, putem avea despre 
această operă imagini și în
țelesuri pline, definitorii. 
Știm, anume, în ce chip, în 
ce măsură, cu ce urmări in 
stilul său de creație, scrii
torul era dublat și de un 
ginditor. Deslușim, de ase
menea, cum in epica lui își 
făceau drum intuiții și ele
mente de problematică 
universală a romanului mo
dern și contemporan. Iar 
în ce privește opera dra
matică, putem ca in con- 
textura acesteia să urmă
rim de aproape combus- 
tiunea unui căutător de 
esențe și absoluturi, înse
tat de cunoaștere și ana
liză. Nu tot așa stau lucru
rile și în ce . privește acti
vitatea de teoretician a 
scriitorului nostru. Este 
vorba de o activitate cu 
spectru larg, ce s-a desfă
șurat cu continuitate pe o 
durată de aproape patru 
decenii. Numără aspecte 
multiple și variate, de la 
unele de practică și rutină 
profesională (cronici dra
matice, rapoarte de servi
ciu, memorii, programe de 
acțiune) pînă la altele re- 
prezentînd lucrări de rafi
nament estetic, de comenta
riu erudit, de perspectivă 
filozofică. Faptele, în gene
re, nu ne sînt necunoscute. 
Ne putem întreba însă 
dacă le cunoaștem îndea
juns ; în speță : dacă am 
ajuns să . înțelegem și să 
discernem cîtă luptă pen
tru cunoaștere pulsează în 
ele, cîtă voință de cultură 
le stă la bază, de cît fior 
intelectual sînt străbătute, 
cită atmosferă de spiritua
litate propagă în jurul lor. 
Pînă la un punct, această 
întîrziere este explicabilă. 
Era firesc ca atît exegeza 
în materie, cît și critica de

resort, absorbite de calita
tea și complexitatea secto
rului propriu-zis literar al 
operei, să-i acorde acestuia 
întîia lor preocupare.

Așa fiind, volumul „Co
mentarii și delimitări în 
teatru" vine la timp și este 
binevenit. In acțiunea de 
cunoaștere și de restituire 
integrală pe care ca poste
ritate o datorăm scriitoru
lui, cărturarului și gindl- 
torului Camil Petrescu, 
acest volum marchează o 
etapă, aduce lămuriri salu
tare. Volumul a apărut de 
curind la Editura „Emines- 
cu“, în colecția „Thalia", 
sub îngrijirea cercetătoarei

rectoratul la Teatrul Na
țional" (program de ac
tivitate, probleme de re
pertoriu, regie, condiția 
actorului, relația cu publi
cul) ; „Seminarul de regie 
experimentală" (planuri de 
lecții, schițe de caiete de 
regie, redactări provizorii); 
„Articole de delimitare teo
retică" (activitate publicis
tică între anii 1918—1957 : 
cronici dramatice și cine
matografice, polemici, luări 
de atitudine în chestiuni 
literare și teatrale, meda
lioane, bilanțuri ș.a.). Erau 
în joc, aici, nu exerciții 
marginale, ci fapte de sub
stanță dintr-un fond struc-înalta pasiune a cunoașterii

*) „Comentarii și delimi
tări in teatru" de Camil 
Petrescu, Editura „Emi- 
nescu".

Florica Ichim ; studiul in
troductiv și notele explica
tive sînt semnate tot de 
aceasta. Volumul reunește 
in el, sub formă critică și 
comentată, scrieri pe care 
Camil Petrescu, de-a lun
gul întregii sale existențe 
publicistice, le-a dedicat 
instituției teatrale In sine, 
spectacolului dramatic, miș
cării regizorale, publicului 
spectator, culturii de tea
tru in totalitatea ei.

Iată, într-o înșirare ca 
de inventar, scrierile inclu
se în volum : „Fals tratat 
pentru uzul autorilor dra
matici" și, în completarea 
acestuia, „Addenda la fal
sul tratat" (confesiuni cu 
ușoare accente de pamflet, 
dezvăluiri de fapte, stări 
de spirit în teatru, premise 
moderne de regie) ; „Mo
dalitatea estetică a teatru
lui" (dezbatere sub unghi 
istoric și fenomenologic 
asupra conceptului de tea
tru ; teză de doctorat în 
estetică filozofică, susținu
tă la Universitatea din 
București) ; „Modalitatea 
artistită a teatrului" (stu
diu neterminat ; discuție 
privind metodologia feno
menologică în domeniul 
estetic ; introducere în psi
hologia teatrului și a spec
tacolului de teatru) ; „Di-

tural, dintr-o ecuație spiri
tuală adîncă.

Scrisul ideatic al lui Ca
mil Petrescu își are tonul 
și dificultățile lui aparte. 
Este un scris prin excelen
ță introspectiv, vibratil, 
frămîntat, șerpuind cu vo
luptate cazuistică printre 
speculații și meandre ale 
gindirii. Reflectă o psiho
logie de neliniște, de ne- 
impăcare, de cerebralitate 
stăruitoare. Ezită — am 
spune — să definitiveze 
concepte, să propună defi
niții. Ce II incită, mai cu 
seamă, sînt direcții și des
chideri înspre acestea : 
prospecțiuni, ipoteze, dez
bateri, într-un cuvînt deli
mitări. Ne simțim în pre
zența unui tumult intelec
tual, limpede și hotărît ca 
intenție și voință cunoscă
toare. dar de multe ori ce
țos, încifrat, oarecum difi
cil ca expresie și comuni
cativitate.

Totuși construcțiile teo
retice ale scriitorului nu 
plutesc aerian, ci stau pe 
temelii de cultură și de 
adevăruri sufletești. Răsar 
dintr-o conștiință activă, 
aspirînd spre agregarea 
unui sistem propriu de 
gîndire. Teatrul — in con
cepția lui Camil Petrescu — 
reprezintă o mare entitate

spirituală a lumii. Nu este 
numai artă și — în cu
prinsul acesteia — numai 
mimesis ; este și știință, 
și filozofie, și cîmp de cu
noaștere, și expresie de 
umanitate, și laborator de 
creație, menit ca atare să 
producă, să testeze și să 
propage valori. De aici, 
această învestire și această 
datorie : nimic, in datele 
constitutive și în datele 
funcționale ale actului de 
teatru, nu trebuie să ră- 
mină străin atît de ceea ce 
a devenit permanență in 
universul culturii, cît și de 
ceea ce aspiră șl se pregă
tește înspre aceasta.

Volumul răspunde unei 
finalități bogate. Readu
ce in actualitate, din o- 
pera scriitorului, părți im
portante, totuși amenin
țate oarecum ca asupra lor 
să se așeze umbre de tă
cere și uitare. Ne repune 
în față documente de viată 
și documente de combus- 
tiune gînditoare despre 
care știm că în ele inteli
gența acestui scriitor a vi
brat cu pasiune și cu pu
tere. Ne poartă cu mintea 
intr-o mișcare de idei ce 
înțelegea să atribuie cultu
rii de teatru demnități și 
semnificații majore.

Cîteva cuvinte, acum, 
despre îngrijitoarea ediției. 
Munca depusă de Florica 
Ichim denotă două trăsă
turi caracteristice. Una 
este de exegeză : investi
gație atentă și răbdătoare : 
note întocmite cu grijă, 
cu meticulozitate, cu in
formație exactă ; în stu
diul introductiv, discer- 
nămînt sigur, rezumări 
ordonate și lămuritoare, 
viziune de ansamblu con
dusă cu metodă și expresi
vitate sintetică. Cealaltă 
trăsătură este de ordin 
afectiv. Lucrarea respiră 
convingere, admirație so
bră pentru materia trata
tă, devoțiune intelectuală, 
putere sufletească de dă
ruire unei cauze. Aceste 
două trăsături se conjugă 
strîns. Simbioza lor face 
ca această lucrare să aibă 
în ea, deopotrivă, și obiec
tivitate, și căldură ; cu alte 
cuvinte : și ceea ce recla
mă în mod sistematic ști
ința literară, și ceea ce ps 
linie emotivă trebuie să 
includă în tăcere orice de
mers umanist.

Ion ZAMF1RESCU
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Adunări festive cu prilejul
„Zilei sănătății"

„Ziua sănătății1* * a fost marcată 
vineri, în București și în întreaga 
țară, prin adunări festive ale cadre
lor medico-sanitare.

© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Titanic vals ~ 
19,30; (sala Atelier) : între patru ochi
— 19; (sala ,,Ion Vasilescu“, 12 27 45):
Comedie de modă veche — 19,30;
(sala Batiștei) : Gimnastica sentimen
tală -r. 19.
© Opera Română (13 18 57) : Boema
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-al ei husar — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 15; Labyrintul — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; 
O zi de odihnă — 15; O lume pe scenă
— 19.
@ Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19; (la Palatul sporturi
lor și culturii) : Spectacol de varie
tăți — 16; 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 
© Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Preșul — 16; 19.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18; (sala 
Studio) : Scoica de lemn — 15.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15 ; 
Front atmosferic — 19,30; (sală Giu
lești, 18 04 85) : Dragostea prințesei — 
15: Omul care a văzut moartea — 19. 
© teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78): Corina — 19&30; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Băiatul cu 
sticleți — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia
— 19.
© Teatryl evreiesc de stat (20 39 70) : 
Arca bunei speranțe — 18.30.
© Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 
14; 18.

astăzi, tot la sala Rapid — de la ora 
17,45. El va fi încadrat de două parti
de divizionare : înaintea finalei, Di
namo București — Dinamo Oradea, 
iar după finala liceenilor de jocul 
Steaua — I.C.E.D. Finaliste sint echi
pele liceelor „Matei Basarab" și In
dustrial nr. 7.

GIMNASTICA. După succ.esele Da
nielei Silivaș la turneele din 
U.R.S.S. (tînăra sportivă româncă va 
fi gimnasta nr. 1 în formația noas
tră la apropiatele campionate euro
pene de junioare, de la Rimini), iat-o 
pe Camelia Renciu, din lotul olimpic 
al României, într-o poziție foarte 
bună : la Budapesta, cu ocazia cam
pionatelor internaționale ale Unga
riei (la cate participă sportivi din 
15 țări), Camelia Renciu se află pe 
primul loc, cu 37,95 puncte, .după 
desfășurarea exercițiilor impuse.

Desfășurate sub semnul profundu
lui umanism ce caracterizează poli
tica Partidului Comunist Român, al 
grijii care se acordă în țara noastră 
apărării sănătății poporului, adună
rile au prilejuit participanților o eva
luare a rezultatelor dobîndite în acest 
important domeniu, a preocupărilor 
pentru ridicarea calității actului me
dical. Participanții și-au exprimat 
deplina lor adeziune față de politica 
partidului, care pune în centrul ac
tivității sale omul, ridicarea nivelu
lui său de trai, de civilizație și sănă
tate.

S-a evidențiat cu pregnanță, și cu 
această ocazie, valoarea inestimabilă 
a indicațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa plenară a Consiliului Sanitar 
Superior, care constituie un amplu 
program de activitate pentru corpul 
medical, menit să îmbunătățească 
asistența medicală, indicatorii demo
grafici, să contribuie la creșterea 
sporului natural al populației. De a- 
semenea, personalul muncitor din 
unitățile medico-sanitare s-a angajat 
să muncească cu abnegație și devo
tament pentru perfecționarea conti
nuă a întregii activități dedicate 
ocrotirii mamei și copilului, asigură
rii sănătății, vigorii și tinereții po
porului.

Sentimente de aleasă mîndrie pa
triotică au fost reafirmate, in cadrul 
adunărilor, față de politica partidu
lui și statului nostru, față de neobo
sita activitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pusă in slujba păcii, a li
bertății și independentei popoarelor.

In încheierea adunărilor festive au 
fost adoptate telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Participanții la adunarea festivă a 
cadrelor medico-sanitare din Capita
lă au adresat următoarea telegramă :

„Participanții la adunarea organi
zată în Capitală cu prilejul «Zilei să
nătății^ iși exprimă cele mai alese 
ginduri și sentimente de dragoste și 
recunoștință fierbinte față de con
ducerea partidului, față de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru preocuparea și 
grija permanente pe care le mani
festați față de ridicarea nivelului de 
trai, de civilizație și sănătate a po
porului nostru.

Sărbătorirea «Zilei mondiale a să
nătății- și a «Zilei sănătății- din țara 
noastră este un nou și fericit prilej 
pentru noi, cadrele medico-sanitare 
din Capitală, de a ne exprima pro- 

inda recunoștință față de grija ne- 
mtenită pe care partidul și statul 

nostru, dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, o pur-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 7 

aprilie, ora 21 — 10 aprilie, ora 21. în 
țară : Vremea va fi schimbătoare. Ce
rul va fi Variabil, cu înnorări mai ac
centuate, mai ales-4n a doua part,e. a 
intervalului în sudul și estul țării/ unde

Modificări în circulația unor trenuri
Regionala de cale ferată București 

comunică : in zilele de 9 și 10 aprilie 
intre orele 0 și 4 se închide linia cu
rentă între stațiile București Gri- 
vița — București Nord — București 
Basarab, intervenind următoarele 
modificări în circulația trenurilor de 
călători : trenul 5004 de la Bacău, cu 
sosirea la 23,18, va gara în București 
Nord în loc de București Basarab ; 
trenul 5003 spre Bacău, cu plecarea 
'a ora 3,15, se va forma la peron în 

ucurești Nord ; trenul 7005 spre Ga- 
,ați, cu plecarea la ora 0,12, va pleca 
din București Nord in loc de Bucu

cinema
© Galax: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© De patru ori start : STUDIO 
(5^ 5315) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
© Muppets la Hollywood — 9; 10,45; 
12,30; 14,15; 16, Alo, aterizează stră
bunica — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
© Ringul : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,30; 19,45.
© Imposibila iubire : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
© Prea cald pentru luna mai : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Secretul lui Bachus : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, SALA MICAx A PALATULUI — 
17,15; 20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, TOMIS (21 49 46)
— 9: 11,15; T3,30; 15,45; 18; 20,15.
© Un petic de cer : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Astă-seară dansăm In familie î 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Prințesa Păun: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Torpilorii: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
© Mexicul în flăcări : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19.45, 
GLORIA (47 46 75) — 9,15; 14,15; 17;
19.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15; 
16; 19.
© Balada cavalerului Ivanhoe : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; ! 17,45;
19.45.
© Misterele Bucureștilor : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
© Moartea vine la decolare : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 
16; 18; 20.
© Gară pentru doi : POPULAR 
(35 15 17) — 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15. 
© Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30. MELODIA (12 06 88) — 9; 11,30; 
14: 16,45; 19,30, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,45; 14,30; 17; 19,45.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL. Meciurile etapei a 

XXVII-a vor avea loc mîine, de la 
ora 17, după următorul program : în 
Capitală, un singur meci, la stadionul 
Steaua, între Rapid și S.C. Bacău ; 
meciul Dinamo — F.C. Argeș a fost 
amînat. Fruntașa clasamentului, 
Steaua, va juca, la Petroșani, cu Jiul; 
Universitatea Craiova, la Ploiești, cu 
Petrolul, iar Sportul studențesc, la 
Slatina, cu F.C. Olt. Celelalte parti
de : F.C. Bihor — A.S.A., Chimia — 
Politehnica Iași, F.C. Baia Mare — 
Dunărea și C.S. Tîrgoviște — Cor- 
vinul.

BASCHET. Derbiul campionatului 
masculin, Steaua — Dinamo, se va 
desfășura mîine dimineață, de la ora 
11,30, în sala Rapid. Contînd inițial 
ca deschidere Ia derbiul de mai sus, 
meciul final al competiției destinate 
formațiilor reprezentative ale liceelor 
bucureștene a fost reprogramat 

tați ocrotirii sănătății poporului, dez
voltării personalității umane.

Prețioasele indicații și orientări pe 
care ni le dați permanent și, in mod 
deosebii, cele de la recenta plenară a 
Consiliului Sanitar Superior consti
tuie pentru noi — ca și pentru în
tregul personal sanitar din țara noas
tră — un valoros tezaur de idei teo
retice și practice, un cuprinzător 
program de muncă in vederea îmbu
nătățirii indicatorilor demografici, a 
creșterii natalității și asigurării unui 
spor natural corespunzător al popu
lației.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom depune în
treaga noastră competență profesio
nală și forță de muncă în slujba asi
gurării sănătății și vigorii, a tinereții 
și prosperității poporului român.

însuflețiți de pilduitorul exemplu 
de dăruire patriotică și de eroică ac
tivitate revoluționară cu care dum
neavoastră — cel mai iubit fiu al 
poporului român, conducător stimat 
și apreciat — acționați de peste cinci 
decenii pentru binele și propășirea 
tuturor fiilor României, vă rugăm sâ 
primiți omagiul pe care vi-1 aducem 
din adincul inimilor noastre, odată 
cu cele mai vii mulțumiri și profun
da noastră recunoștință pentru grija 
permanentă pe care o manifestați 
față de acest sector foarte important.

Oamenii muncii din unitățile sani
tare ale municipiului București sint 
mindri că, datorită dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, personalitate proeminentă a vie
ții politice mondiale, a crescut neîn
cetat prestigiul României pe toate 
meridianele globului, că patria noas
tră promovează o politică constructi
vă, menită să contribuie la făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie, 
in care să fie respectat dreptul su
prem al oamenilor la viață, Ia 
prosperitate.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
face tot ce ne stă în putință pentru 
ridicarea calității asistenței medicale 
a populației municipiului București, 
pentru obținerea celor mai bune re
zultate în ocrotirea sănătății mamei 
și a copilului, pentru promovarea în 
rîndul maselor largi și, în primul 
rînd, al tinerei generații a unui com
portament demografic pozitiv, con
form cerințelor actuale.

Strîns uniți în jurul partidului, ne 
angajăm încă o dată să participăm 
cu întreaga noastră pricepere, cu tot 
devotamentul și puterea de muncă 
pentru a înfăptui neabătut hotăririle 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru a 
intimpina, alături de întregul popor, 
cu noi realizări marile evenimente 
ale acestui an, cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și Congresul al 
XIII-Iea al Partidului Comunist 
Român".

pe alocuri vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de aversă. în rest, 
ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu ' Intensificări 
locale de scurtă durată, predominînd 
din est șl din nord. Temperaturile mi
nime v.or fi cuprinse între 2 și 10 gra
de, izolat mai coborîte în estul Transil
vaniei, unde în prima noapte se va 
mai produce brumă. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 10 și 20 1 
de grade, local mai ridicate. ■ •

rești Basarab; trenul 1301 de Roșiori 
cu plecarea la ora 3,37 se va forma la 
peron, plecînd din București Nord în 
loc de Basarab ; trenul 1008 de la 
Craiova cu sosirea la ora 21,15 va 
gara în București Nord în loc de Ba
sarab ; trenurile 1007 și 1008 de Cra
iova vor circula fără vagoane de ba
gaje in zilele de 8, 9, 10 și 11 aprilie ; 
motorul pentru servirea personalului 
feroviar 8814/8811 se anulează pe 
distanța București Grivița — Bucu
rești Nord — București Basarab, ple- 
cind in aceste zile din stația tehnică 
Basarab. (Agerpres)

© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
© Febra aurului : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

teatre

Primul ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
va face o vizită oficială in Republica Irak

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială în Repubjica Irak, la 
invitația guvernului acestei țări, in 
prima jumătate a lunii aprilie 1984.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
româno-britanice

Vineri, Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe Peter Corley, subsecretar 
la Departamentul Comerțului și In
dustriei, președintele părții britanice 
în Comisia mixtă româno-britanică.

In cadrul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție evoluția continuu as
cendentă, în spiritul înțelegerilor și 
hotărîrilor convenite la nivel înalt, 
a relațiilor dintre România și Marea 
Britanie. Au fost abordate, de ase
menea, probleme ale extinderii și 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
comerciale, ale cooperării economice 
și tehnice pe multiple planuri.

★
Vineri s-au încheiat, la București, 

lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnologică dintre 
România și Marea Britanie,

Cele două delegații au examinat 
stadiul actual al relațiilor economi

Plecarea delegației parlamentare austriece
Vineri a părăsit Capitala delega’- 

tia Consiliului Național al Austriei, 
condusă de Anton Benya, președin
tele consiliului, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI,

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

■ Prin organizarea unor linii și 
echipe speciale pentru producția de 
export și înzestrarea atelierelor cu 
noi mașini și unelte de înaltă teh
nicitate, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile județului 
Mureș - „Nicovala", „Prodcom- 
plex", I.U.P.S., „Electromureș" și cea 
de sticlărie și faianță - și-au în
deplinit exemplar planul la export 
pe primul trimestru al anului, li- 
vrînd pe adresa partenerilor ex
terni, peste sarcinile prevăzute, pro
duse in valoare de aproape 40 ml- 
lioane lei.

Ba In industria județului Buzău a- 
[jrovizionarea ritmică cu materii pri
me și materiale a fiecărui loc de 
muncă, îmbunătățirea activității de 
întreținere și reparații au contri
buit, în perioada care a trecut din 
acest an, la creșterea randamentu
lui la principalele instalații tehno
logice :' cuptoare de forjă și tra
tament termic de la întreprinderea 
de utilaj tehnologic (89 la sută), 
linie de prelucrări frină asamblată 
de la întreprinderea „Metalurgica" 
(sută la sută), mașini de injecție - 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice (96,6 la sută).

a La întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb Botoșani s-a pus 
în funcțiune o nouă linie tehnolo
gică pentru producerea electro- 
pompelor centrifugale. Pînă la sfîr- 
șitul anului se vor produce aici 
9 000 electropompe de mare capa
citate destinate industriei extrac
tive și sistemelor de irigații.

■ Specialiștii întreprinderii de 
mașini-unelte din Bacău au reali
zat, după un proiect românesc, și 
ou introdus în fabricație o mașină 
de rectificat freze melc folosită la 
prelucrarea sculelor de înaltă pre
cizie. Fabricată în două variante, 
noua mașină, care pînă de curînd 
se aducea din import, este de o 
mare productivitate și fiabilitate. 
Primele 7 mașini realizate au fost 
livrate Întreprinderii de scule din 
Rîșnov,

B In cadrul Schelei de produc
ție petrolieră Ciurești, județul Olt, 
a fost organizat și pus în funcțiu
ne un atelier pentru recondiționa- 
rea materialului tubular. In acest 

ț^Jel, țevile de extracție care au un

Unități turistice 
în județul Neamț

Pe frumoasele meleaguri ale ju
dețului Neamț, cu numeroase mo
numente de artă și arhitectură, 
unități turistice atractive oferă 
condiții de găzduire în tot cursul 
anului. Chiar la poalele Cetății 
Neamțului din Tîrgu Neamț se 
află hanul „Casa Arcașului", care 
dispune de camere confortabile, 
restaurant și bar de zi.

De un binemeritat renume se 
bucură și hanul „Agapia", situat 
într-un loc ideal pentru odihnă și 
reconfortară.

„Hanul Ancuței", așezat pe dru
mul național Bacău — Suceava, la 
marginea localității Tupilați, este 
o unitate turistică atrăgătoare, care 
a fost construită pe locul și in ace
lași stil cu vestitul han de odi
nioară cunoscut din proza lui Mi
hail Sadoveanu. Unitatea are 80 de 
locuri de cazare in han, 10 căsuțe 
camping (pentru vară) și un res
taurant.

Unități apreciate sint și popasul 
turistic „Poiana Teiului" de pe 
malul lacului Bicaz, pe drumul na
țional Tîrgu Neamț — Poiana Te
iului — Borsec, și popasul turistic 
„Braniște", amplasat pe aceeași 
rută la marginea localității Vînă- 
tori — Neamț.

In convorbirile care vor avea loc, 
partea irakiană va fi reprezentată de 
Taha Yassin Ramadhan, prim vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Irak.

ce bilaterale și au stabilit măsuri de 
natură să conducă Ia creșterea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale. la dezvoltarea cooperării ro
mâno-britanice în domenii de inte
res reciproc. Evidențiind importanța 
cooperării în domeniul științei și 
tehnologiei pentru dezvoltarea rela
țiilor economice, părțile au conve
nit să sprijine instituțiile și organi
zațiile interesate din țările lor pen
tru adîncirea și diversificarea aces
tei cooperări pe calea convenirii de 
programe de cercetare în diferite 
sectoare de activitate.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie. Ale
xandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, și Peter Corley, subsecre
tar la Departamentul Comerțului și 
Industriei din Marea Britanie, au 
semnat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputați.

Au fost prezenți Andreas Berla- 
kovich, ambasadorul Austriei la 
București, membri ai ambasadei.

□ numit grad de uzurâ vor fi reuti- 
lizate, realizîndu-se economii în 
valoare de 70 lei pe fiecare me
tru liniar. Pînâ acum au și fost re
condiționați 6 600 metri liniari țevi 
de extracție. Acțiunea continuă.

B Se conturează noul centru 
civic al celui mai important oraș 
teleormănean : Alexandria. Aici, pe ■ 
Strada Libertății, s-au construit pînă 
in prezent peste 500 de aparta
mente, iar altele se află în diferite 
stadii de execuție. La parterul noi
lor blocuri se află in curs de ame
najare numeroase spații comerciale 
și unități .prestatoare de servicii..... ...

de
?i

in

El Confirmîndu-și hărnicia și bu
nul renume, lucrătorii Inspectoratu
lui silvic județean Vaslui, unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea so
cialistă, au împădurit in această 
primăvară peste 340 ha din planul 
anual de 510 hectare. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
ocoalele silvice Vaslui, Huși 
Bîrlad.

B In acest an se prevede ca 
județul Brăila producția de gogoși 
de mătase să tie de peste 52 
tone. Pe linia acestor preocupări a 
avut loc o consfătuire la care au 
participat reprezentanți ai tuturor 
unităților cu plan de producție, pre
cum și cadre de specialitate de la 
Institutul de cercetări sericicole 
București. Consfătuirea a fost un 
veritabil schimb de experiență, în 
care s-au popularizat cele mai 
bune rezultate și s-au dezbătut pro
bleme referitoare la tehnologiile 
moderne de creștere a viermilor de 
mătase.

B Pepiniera pomicolă Fetești a 
pregătit, pentru această primăvară 
zeci de mii de puieți : 50 000 de 
caiși, 25 000 de piersici, 6 000 meri, 
5 000 pruni, 20 000 de peri 
roană, cărora li se adaugă 
puieți de trandafiri.

■ In valea Oltului, lingă 
na Malnaș, pe o porțiune

cu co-
20 000

comu-
mlăști-

Rețineri de locuri la aceste uni
tăți turistice se fac prin Agenția 
de turism din București, str. 13 
Decembrie nr. 26 (holul casei de 
bilete nr. 2 a Sălii Palatului, tele
fon 14 52 09), prin agențiile 
UJECOOP din Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași, Timișoara, precum și

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Nicolae Constantin, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, s-a întîlnit cu 
Anton Benya, președintele Uniunii 
Sindicatelor din Austria, care a vi
zitat țara noastră, in fruntea unei 
delegații parlamentare austriece, la 
invitația Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej au fost exprimate 
satisfacția pentru bunele relații exis
tente între Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România și Uniunea 
Sindicatelor din Austria și dorința 
de a le dezvolta în viitor, în inte
resul oamenilor muncii din cele două 
țări, al cauzei păcii, destinderii și 
colaborării internaționale.

★
In zilele de 2—6 aprilie a avut Io? 

Ia București prima sesiune de lucru 
a subcomisiei mixte româno-iugo- 
slave privind colaborarea tehnico- 
științifică și cooperarea economică în 
domeniul agriculturii și industriei a- 
limentare. La încheierea lucrărilor a 
fost semnat Protocolul de colaborare 
tehnico-științifică și cooperare eco
nomică între Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare și Comite
tul Federal pentru Agricultură al 
R.S.F. Iugoslavia pe perioada 1984— 
1985.

Delegația iugoslavă a fost primită 
de Gheorghe David, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

★
Ambasadorul Republicii Portughe

ze la București, Sergio Sacadura 
Cabrai, a oferit, vineri, o recepție cu 
prilejul încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

J

noasă de pe terenul inundabil al 
Oltului, 120 de camioane de mare 
capacitate lucrează, în aceste zile, 
așternind steril din cariera de lig
nit din Sfîntu Gheorghe și nive- 
lînd locul. După terminarea lucră
rii, cele 20 de hectare ferite ast
fel de apa riului vor fi acoperite 
cu un strat fertil și vor reintra în 
circuitul agricol în vederea însă- 
mînțării.

C Organizînd mai bine activita
tea, oamenii muncii din Delta Du
nării raportează noi succese în în
trecerea., j^pgialistp.;,!; Astfel, între- . 
prinderile.,<je exploatare complexă ■ 
a resurselor- naturale din Delta Du
nării au realizat, de la începutul 
anului, peste prevederile de plan, 
o producție-marfă in valoare de 
mai bine de 10 milioane lei. S-au 
pescuit suplimentar 500 tone peș
te, au fost recoltate peste plan 
3 000 tone de stuf, iar fabricile de 
cherestea și de celuloză au primit 
în plus din Deltă 500 metri cubi 
de masă lemnoasă.

0 Intre noile produse realizate 
în acest an la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb din 
Reghin se află și tractorul articulat 
„TAEM-65". Dotat cu un motor de 
65 CP, tractorul are acces pe tere
nurile accidentate, fiind utilizat pe 
scară largă la transportul, încărca
tul și descărcatul tamburilor de ca
blu, precum și la montajul cabluri
lor electrice de înaltă tensiune.

B Pentru menținerea presiunii ți
țeiului in zăcăminte, la Schela de 
producție petrolieră Videle au fost 
trecute pe injecție 18 sonde. Pînă 
la sfîrșitul anului, această metodă 
de creștere a factorului final de 
recuperare a țițeiului va fi aplicată 
la 45 sonde.

B In perioada care a trecut din 
acest an, colectivul uzinei cocso- 
chimice din cadrul Combinatului 
siderurgic Galați s-a preocupat cu 
sporită atenție de calitatea 
selor. Astfel, la bateriile nr. 
de pildă, rezistența cocsului 
cut cu 2,4 la sută față de 
le minim admis prin tehnologii. De 
asemenea, la bateriile 1-4 umidi
tatea cocsului a scăzut cu 2,5 la 
sută, iar substanțele volatile s-au 
diminuat cu 1,7 la sută.

IO)

produ- 
7 și 8, 
a cres- 
indice-

prin responsabilii cu turismul din 
cadrul uniunilor județene ale co
operativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și credit 
(UJECOOP).

In fotografie : hanul „Casa Arca
șului".

CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR 
AFACERILUR EXTERNE Al STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL OE LA VARȘOVIA
In conformitate cu înțelegerea in

tervenită, în cea de-a doua jumătate 
a lunii aprilie 1984 va avea loc, la 
Budapesta, ședința Comitetului mi

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. MONGOLĂ

Simbolurile muncii constructive

al tinereții ; 
acum două decenii nu 

și în prezent are peste 
locuitori. Acest simbol

De bună seamă, evantaiul posibi
lităților de exprimare a tinereții este 
infinit. Diferă însă de la om la om, de 
la țară la țară, de la o etapă la alta. 
Intr-una din călătoriile noastre prin 
Mongolia populară, tovarășul P. Bold, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Darhan al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, ne vorbea des
pre faptul că această localitate re
prezintă un simbol 
practic, 
exista 
40 000 
avea sâ ne însoțească în Întreaga 
călătorie prin Mongolia, presărată de 
locuri încărcate de legendă, dar care 
pină nu de mult lipseau de pe har
ta administrati
vă pentru simplul 
motiv că... lip
seau localitățile. 
Habsugul, Bar- 
hin, Erdeneț. Sint 
numai trei din 
numeroasele puncte noi care au 
îmbogățit harta țării în ultimele de
cenii. In același timp, orașele vechi 
(multe din ele simple așezări) și-au 
schimbat radical înfățișarea, sub în- 
tineritoarea acțiune a mistriei.

La Ulan Bator, capitala republicii, 
gazdele ne-au prezentat o imagine 
sintetică a muncii constructive a po
porului mongol. Numai în cincinalul 
trecut (1976—1980) au fost introduse 
în circuitul economic 4 100 obiective 
(dintre care 80 industriale), și-au 
deschis porțile 115 școli de cultură 
generală, iar populația a primit lo
cuințe pe o suprafață de 741 600 mp.

Continuînd linia spre dezvoltarea 
socialistă a țării. Congresul al XVIII- 
lea al P.P.R.M. a trasat sarcina de a 
imprima economiei mongole un ca
racter tot mai industrial. Noi denu
miri de localități vor îmbogăți peisa
jul economic al țării, datorită dez
voltării industriei combustibililor și 
energetice. Este vorba de Nalaiha. 
Șanngol. Adunciulan. Baganur. unde 
urmează să intre în exploatare bo
gate zăcăminte de cărbune sau să 
fie extinse lucrările de extracție. Pe 
baza acestui combustibil, va fi pusă 
în funcțiune. între altele, o nouă ter
mocentrală la Ulan Bator. Un ritm și 
mai intens va cunoaște industria ma
terialelor de construcții, pentru care 

, țara dispune de bogate resurse. Ur
mează să intre în funcțiune, la Ulan 

‘"Bator, fabrica de plăci din ceramică 
(800 000 mp pe an), întreprinderea de 
vată minerală din Darhan (60 000 mc

însemnări de călătorie

Noi profiluri arhitectonice la Ulan Bator

Un instrument de economisire eficient - 
libretul de economii cu dobîndă

Economisirea la C.E.C. constituie 
un mijloc practic și avantajos de 
păstrare și sporire a veniturilor 
bănești personale. Aceasta explică 
de ce în prezent acțiunea de eco
nomisire la C.E.C. a căpătat un 
larg caracter de masă, numărul de
punătorilor de toate vîrstele de Ia' 
orașe și sate înregistrează o per
manentă creștere.

Este cunoscut că pentru păstra
rea în deplină siguranță a econo
miilor bănești personale și pentru 
sporirea acestora prin dobînzi și 
ciștiguri diferite. Casa de Economii 
și Consemnațiuni pune permanent 
ia dispoziția populației variate for
me și instrumente de economisire. 
Unul din cele mai solicitate și 
utilizate este libretul de economii 
cu dobîndă, care, dealtfel, este și 
cel mai vechi instrument de eco
nomisire pus la dispoziția cetățe
nilor de către C.E.C.

Libretul de economii cu dobîndă 
se emite, după dorința depunăto
rului. „la vedere" sau „pe termen". 
Depunerile „la vedere" sint acelea 
pentru care depunătorul nu stabi
lește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobîndă anuală de 4,5 la 
sută. Depunerile „pe termen" se 
fac pentru minimum un an. La do
rința depunătorului, sumele depuse 
„pe termen" se pot restitui și îna
inte de împlinirea unui an. Pentru 
depunerile „pe termen" se acordă 
o dobîndă de 6 Ia sută pe an, iar 
in cazul în care banii se retrag 
înainte de împlinirea termenului 
de un an. dobîndă care se acordă 
este de 4 la sută.

Astfel, orice depunător care eco
nomisește pe libretul de economii 
cu dobîndă „la vedere" cite 500 de 
lei pe lună va realiza într-o pe
rioadă de cinci ani următoarele 

niștrilor afacerilor externe a! state
lor participante la Tratatul da la 
Varșovia.

se

pe an), fabrica de ciment din Be- 
iendalaa (500 000 tone pe an). Pe baza 
materialelor produse de aceste uni
tăți se vor ridica fabrica de mobilă, 
combinatul de covoare și complexul 
de produse alimentare din cel mai 
tinăr oraș mongol — Erdenet. filatura 
de lină și fabrica de tricotaje din 
Ulan Bator, marile întreprinderi din 
Tosonțenel și Suhe Bator.

Acest cincinal, denumit cu mîndrie 
de locuitorii Mongoliei „cincinalul 
construcțiilor", iși propune să lase 
urme trainice în viata de zi cu zi a 
oamenilor. Gazdele ne-au relatat că 
acum construcția de locuințe 
dezvoltă într-un ritm anual de a- 
proape 18 la sută, proiectele-tip de 

locuințe prevă- 
zînd un confort 
sporit. De ase
menea, se lucrea
ză intens la ridi
carea de adăpos
turi și grajduri 

pentru 6 000 000 vite, întreprinderi de 
nutrețuri combinate, depozite de se
mințe, irigarea a 15 000—17 000 ha de 
finețuri, obiective care vor contribui 
în considerabilă măsură la sedenta- 
rizarea populației. Tot în acest sens, 
gazdele ne-au relatat că, spre șfîrși- 
tul actualului cincinal, 70 la sută din 
elevi iși vor avea asigurate locuri în 
școlile-internat, iar în zonele Gobi 
și de est ale țării, cu condiții de cli
mă dintre cele mai aspre, proporția 
va depăși 90 la sută.

...Se știe din manualele de geogra
fie că Ulan Batorul se află la o alti
tudine de peste 2 000 de metri. Că 
este înconjurat de virfuri pleșuve, 
cu roci selenice. Și doar luminile ora
șului, dacă aterizezi noaptea. îți ri
sipesc senzația de o clipă că ai ni
merit într-un Ioc lipsit de oameni. 
Pe urmă, blocurile moderne. lumi
noase. oamenii de pe stradă îți re
dau imaginea rodniciei muncii unui 
popor care întinerește pe locuri stră
vechi. Iar printre însemnele tinere
ții capitalei mongole consemnăm a- 
cea continuă strădanie a oamenilor 
de a îmblinzi o natură nu dintre 
cele mai darnice : oamenii sădesc 
copaci, pomi fructiferi, amenajează 
spații verzi. Numai intr-un an. lo
cuitorii capitalei mongole au sădit 
140 000 copaci și arbuști, au adăugat 
23 000 hectare cu gazon. La 2 000 de 
metri peste ‘nivelul mării.

.. ■ :■< '

Laurențiu DUȚA

economii (inclusiv dobînzile) : după 
un an = 6 145,80 lei, după trei 
ani — 19 279,90 lei, după cinci ani 
= 33 622,00 lei.

în cazul depunerii pe libretul de 
economii cu dobîndă „pe termen", 
la care dobîndă este mai mare, 
respectiv de 6 la sută pe an, dacă 
se economisesc lunar 1 000 de lei, pot 
fi adunate următoarele sume (in
clusiv dobînzile) : după un an = 
J2 388,20 lei, după trei ani = 39 439,10 
lei, după cinci ani = 69 833,55 lei.

Solicitarea largă de care se 
bucură acest libret se datorește și 
faptului că acesta poate fi utilizat 
de către titular pentru efectuarea 
tie operații de depuneri și resti
tuiri în toate localitățile din țară. 
Emiterea acestor librete, precum și 
operațiile ulterioare de depuneri și 
restituiri pot fi solicitate la toate 
unitățile C.E.C., precum și la uni
tățile poștale și cooperativele de 
credit autorizate. In prezent uni
tățile C.E.C. din intreaga țară 
înscriu dobînzile în libretele de 
economii pentru sumele păstrat» la 
C.E.C. în anul 1983. Această ope
rațiune se efectuează în tot cursul 
anului.

Titularii libretelor de economii 
cu dobindă beneficiază de toate 
drepturile și avantajele generale 
acordate prin lege tuturor depună
torilor la C.E.C., și anume: garan
ția statului asupra sumelor depuse 
la C.E.C. ; păstrarea secretului 
privind numele depunătorului, al 
titularului și operațiile efectuate ; 
acordarea de dobînzi anuale, drep
tul de a împuternici alte persoane 
să dispună, alături de titular, de 
sumele păstrate la C.E.C. ; impres
criptibilitatea sumelor depuse la 
C.E.C. ; dreptul de a introduce dis
poziție testamentară valabilă după 
decesul titularului și altele.
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Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România

difuzat la Conferința Uniunii Interparlamentare 
și ia Conferința pentru dezarmare de la Geneva

„ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII" 
sub deviza răspunderii pentru tinăra generație 

Mesajul directorului general al O.M.S.

La Atena a apărut volumul: „România. Marea Unire de la 1918“
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ATENA 6 (Agerpres). - înalta apreciere a persona

lității președintelui României, a concepției și activi
tății sole desfășurate în slujba celor mai nobile idea
luri ale poporului român, ale umanității, prețuirea 
de care se bucură ir» < Grecia - țară balcanică

mâne". Așa cum 
ședințele Nicolae 
rea statului național unitar a con
stituit o strălucită victorie istorică 
a luptei eroice a maselor populare 
pentru făurirea națiunii române, a 
marcat împlinirea visului secular al 
tuturor .românilor de a trăi uniți 
în granițele aceleiași țări, intr-un 
stat unic, liber și independent : 
„Unirea este rezultatul firesc, legic, 
al îndelungatei dezvoltări istorice a 
poporului român, al luptei sale pen
tru dreptul de a fi liber și stăpin 
im propria-i țară. Din cele-, mai 
vechi timpuri, idealurile unirii, -li
bertății și independenței au însu
flețit permanent poporul român, 
constituind făclia care a luminat, 
generație după generație, drumul 
spre dreptate, spre progres, spre o 
viață mai bună, liberă și demnă. 
Milenara noastră istorie este jalo
nată de nenumăratele bătălii, de 
jertfe și sacrificii fără seamăn 
pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru apărarea drepturilor funda
mentale ale poporului".

Consider — a spus, în încheiere, 
vorbitorul — că această interpreta
re a unui eveniment concret consti
tuie un ajutor prețios pentru apre
cierea unor 
orice parte

Manifestarea a reunit o serie de 
personalități ale vieții politice ele
ne, între care Gheorghios Mavros, 
președintele partidului Uniunea de 
Cental, Ioannis Zigdis. președinte
le Uniunii Centrului Democratic 
(EDIK), Leonidas Kyrkos, secretar 
al C.C. al P.C. din Grecia (inte
rior). acad. M. Stassinopoulos. fost 
președinte al Greciei, M. Stefanidis, 
prim-vicepreședinte al parlamen- , 
tului elen, V. Agorastis, președin
tele Grupului parlamentar de prie
tenie eleno-român, reprezentanți ai 
altor partide.politice. deputați,.aca
demicieni, precum și alțț oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Cu acest prilej, au luat cuvîntul 
acad. Panayotis Kanellopoulos, Ilias 
Iliou, președintele Uniunii Demo
cratice de Stingă (E.D.A.), Theo- 
doros Kațrivanos, prefectul regiunii 
Attika. secretar general al Casei de 
cultură a prieteniei eleno-române. .

Acad. P. Kanellopoulos a ex
primat mulțumiri pentru onoarea 
ce a avut-o de a prefața acest vo
lum, care prezintă în modul cei 
mai convingător, prin glasul pre
ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, și prin mărturii ale vre
mii, unul dintre momentele cruciale 
ale poporului român, făurirea sta
tului național unitar român.

Atras de istoria extrem de inte
resantă a poporului român, de lup
ta sa neobosită pentru libertate și 
independentă — a spus vorbitorul 
— am încercat să ofer cititorilor 
eleni o succintă imagine a acestei 
istorii, să-mi aduc o modestă con
tribuție la mai buna cunoaștere a 
acestui popor, care, de-a lungul se
colelor, împotriva vicisitudinilor is
toriei, împotriva voinței marilor pu
teri, a reușit să-și păstreze intactă 
ființa națională, a realizat, prin 
voința și eforturile proprii, unita
tea de limbă și neam, prezentin- 
du-se, astăzi, cu o personalitate 
distinctă între națiunile lumii.

Exprimîndu-și satisfacția de a 
participa la manifestarea prilejuită 
de apariția lucrării „România. Ma
rea Unire de la 1918", Ilias Iliou a 
ținut să sublinieze semnificația ști
ințifică si politică a evenimentului.; 
El a reliefat, în context, preocupa
rea constantă și înalt responsabilă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru consolidarea, prin dezvolta
re, a unității naționale a români
lor, pentru independenta, suverani
tatea și progresul României de azi 
și de mîine. După ce a făcut o 
scurtă trecere în revistă a celor mai 
importante momente ale luptei pre
mergătoare unirii, vorbitorul s-a 
referit la importanta deosebită a 
unirii Transilvaniei cu patria-mamă 
pentru destinul contemporan al 
României. Scoțînd în evidentă rea
lizările remarcabile obținute de po
porul român pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Ilias Iliou a remarcat că 
„România dc astăzi este un stat 
care se identifică cu întregul P°P°^ 
român, oferind condiții de viață. Și 
creăție dintre cele mai bune tutu
ror cetățenilor țării".

Theodoros Kațrivanos a subliniat, 
ia rîndul său. importanta pe care o 
prezintă apariția acestei lucrări ca 
expresie a „sentimentelor de prie
tenie reciprocă ce unesc popoarele 
roman și elen", fiindcă „în epoca 
în care trăim este deosebit de util 
ca în relațiile dintre popoare să 
predomine prietenia, să simțim 
prezența vecinului pașnic, și nu a 
celui care urmărește să-ti aducă 
prejudicii".

Acest nou volum despre Româ
nia, apărut în Grecia, oferă citito
rului elen o imagine succintă a 
unuia dintre cele mai importante 
evenimente din istoria românilor : 
făurirea, la 1 Decembrie 1918, a sta
tului național unitar român. Cred 
— a spus Theodoros Kațrivanos — 
că cea mai bună interpretare a eve
nimentului unirii Transilvaniei cu 
România o oferă președintele 
Nicolae Ceaușescu, „acest mare re
nascentist al României moderne, 
prestigios conducător național, care, 
cu o mină sigură, plin de înțelep
ciune și creativitate, asigură țarii 
sale paoea, independența națională, 
mersul pe calea socialistă pentru 

^progresul și bunăstarea națiunii ro-

și prietenă - și-au găsit o elocventă expresie in ca
drul festivității care o avut loc la Atena, cu ocazia 
apariției, în Editura „Krinos", 
noi lucrări consacrate 
Ceaușescu.

in limbo greacă, a unei 
României, președintelui Nicolae

a subliniat pre- 
Ceaușescu, crea-

evenimente similare în 
a lumii.

★
intitulată „România. 

, se des-
Lucrarea, _______

.Marea Unire de la 1918“, 
chide, în mod semnificativ, cu por
tretul șefului statului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Dealt
fel, primul și cel mai amplu capitol 
al lucrării este intitulat „Președin
tele Nicolae Ceaușescu despre fău
rirea statului național unitar ro
mân" și cuprinde textul integral al 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi a 65 de ani de 
la făurirea statului național unitar 
român, precum și o bogată selecție 
de extrase deosebit de semnifica
tive din cuvîntările și Expunerile 
conducătorului țării noastre privind 
istoria națională a României. Sint 
selectate texte referitoare la prin
cipalele momente istorice care au 
premers și care au urmat eveni- 

.. meritelor de la 1918, evocind marile 
etape ale luptei milenare a po
porului nostru pentru păstrarea 
ființei sale naționale, pentru îm
plinirea visului său de veacuri — 
unirea românilor de dincolo și de 
dincoace de Carpați.

Visul de veacuri al poporului 
nostru, unirea, păstrarea, ființei sale 
naționale sint amplu ilustrate în 
volum, începînd cu întemeierea 
statelor voievodale pentru a se pu
tea ține piept încercărilor străine 
de cotropire ; înfăptuirea, pentru 
prima oară în 1600, a unirii tuturor 
românilor sub Mihai Viteazul ; re
voluțiile din Transilvania, de la 
1784, și din Țara Românească, din 
1821 ; revoluțiile burghezo-demo- 
cratice în toate cele trei principate 
românești din 1848 ; Unirea Moldo
vei cu Muntenia, în 
rea statului național 
modern ; dobîndirea 
de stat, în 1877, prin 
plină de eroism, a poporului.

Sînt, de asemenea, incluse apre
cierile și analizele conducătorului 
partidului și statului român în le
gătură cu lupta poporului român 
din Muntenia, Moldova și Transil
vania pentru făurirea statului na
țional unitar, luptă ce a avut un 
larg caracter popular, alăturind 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, celelalte forțe sociale 
și politice.

Este evidențiat, totodată, faptul că 
masele largi populare din Transil
vania au pășit ferm pe drumul 
luptei pentru eliberarea de sub 
dominația imperiului austro-ungar 
și pentru unirea cu țara, act in 
deplină concordanță cu drepturile 
inalienabile ale românilor, cu reali
tatea obiectivă, cu cerințele legice 
ale dezvoltării istorico-sociale.

AI doilea capitol al volumului 
cuprinde o selecție de texte din cu- 
vîntări, articole și mesaje ale unor 
personalități politice, istorici, oa
meni de cultură și artă, ziariști de 
prestigiu — martori ai evenimente-

1859, și crea- 
unitar român 
independenței 
lupta armată,

lor 
lui

care au premers și urmat actu- 
îstoric de la 1 Decembrie 1918.

Totodată, sînt incluse mărturii 
despre manifestările organizate cu 
prilejul acestui eveniment, extrase 
din publicațiile vremii în favoarea 
afirmării dreptului istoric al po
porului. român la libertate, la 
unirea intr-un singur stat indepen
dent și suveran. Ca o mărturie a 
recunoașterii actului unirii, sînt 
incluse, aprecieri ale unor conducă
tori de stat și guvern privind legi
timitatea unirii româhilor și de
clarații dessprijin față de statul na
țional unitar român. ta -■.-■

Volumul se încheie cu o bogată 
cronologie, în care sînt consemna
te principalele momente ale isto
riei românilor din cele mai vechi 
timpuri și pînă astăzi, însoțită de 
un grupaj de fotografii.

Studiul introductiv al lucrării 
este semnat de Panayotis Ka
nellopoulos, fost prim-ministru al 
Greciei, membru al Academiei din 
Atena, membru al Parlamentului 
elen, care face o amplă incursiune 
în istoria poporului român, din cele 
mai vechi timpuri și pină astăzi. 
Autorul evocă unitatea și continui
tatea românilor în spațiul carpato- 
dunărean, lupta eroică a geto-daci- 
lor împotriva năvălirilor străine, 
procesul de romanizare, formarea 
poporului român, „a cărui configu
rație de bază nu au reușit să o de
natureze nici marile migrații, nici 
intervențiile Imperiului roman de 
răsărit". Sînt relevate, în continuare, 
principalele momente din lupta ro
mânilor pentru păstrarea indepen
denței lor, fiind evocată, în con
text, aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
țările române nu au putut fi supu
se niciodată cu forța, ele păstrîn- 
du-și autonomia politică într-o pe
rioadă cind aproape toate țările 
Peninsulei Balcanice și o mare 
parte a Ungariei căzuseră siib stă- 
pinirea otomană.

Autorul se oprește îndelung a- 
supra primei uniri a țărilor româ
ne și a Transilvaniei, în 1600, sub 
Mihai Viteazul, act ce a prefigurat 
Marea Unire de la 1918. După ce 
face o analiză detaliată a acestor 
evenimente istorice, 
marcă faptul că 
Nicolae Ceaușescu a
„Istoria însăși' a confirmat juste
țea și necesitatea obiectivă a actu
lui săvirșit de Mihai Viteazul, prin 
realizarea ulterioară a idealului 
său — ideal, al tuturor românilor 
— prin înfăptuirea iu epoca mo
dernă a statului național unitar 
român".

Ajungind la marele eveniment 
istoric de la 1918, acad. Kanellopou- 
los relevă aprecierea președintelui 
țării noastre, care arăta că desfă
șurarea evenimentelor istorice de
monstrează în modul cel mai cate
goric faptul că unirea nu a fost e- 
fectui unei intîmplări, rodul unei 
simple conjuncturi favorabile sau 
al înțelegerilor intervenite la masa 
tratativelor, ci rezultatul luptei ho- 
tărîtoare a celor mai largi mase ale 
poporului, un act de profundă 
dreptate națională, realizarea unei 
concordanțe legice intre realitatea 
obiectivă și drepturile inalienabile 
ale poporului, pe de o parte, și ca
drul național cerut cu stringență 
de aceste realități. Tratatul de pace 
încheiat ulterior n-a făcut decît să 
consfințească starea de 
tentă, situația creată ca 
luptei maselor populare 
nla și din Transilvania, 
lui nostru popor.

Studiul se încheie cu 
momentului proclamării României 
ca Republică, subliniindu-se că a- 
ceastă mare schimbare nu s-a pe
trecut prin desprinderea români
lor de rădăcinile lor, legătura cu 
trecutul. „Cercetarea istorică a 
trecutului românesc a intrat într-o 
perioadă nouă de înflorire ; monu
mentele și tradițiile tuturor vechi
lor perioade sînt ocrotite ca avuție 
națională, și mersul poporului ro
mân spre viitor are loc paralel cu 
întoarcerea spiritului său către o- 
rigini. Rădăcinile unui popor se 
găsesc in pămîntul său" — con
chide academicianul Kanellopoulos^^

autorul re- 
președintele 
subliniat că

fapt exis- 
urmare a 

din Româ- 
a întregu-

evocarea

GENEVA 6. — Trimisul Agerpres, 
Constantin Țintea, transmite : Apelul 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România adresat Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Congresului 
S.U.A., parlamentelor din țările eu
ropene pe teritoriul cărora se ampla
sează rachete nucleare cu rază me
die de acțiune, parlamentelor din ce
lelalte țări europene și din Canada, 
adoptat la 24 martie 1984, a fost di
fuzat delegațiilor C.S.C.E. participan
te la Conferința Uniunii Interparla
mentare de la Geneva.

De asemenea, apelul a fost difuzat 
ca document oficial la Conferința 
pentru dezarmare.

Pornind de la marea răspundere 
pe care parlamentele o au in fata 
propriilor popoare, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste 
România a propus, așa cum este cu
noscut, organizarea unei întîlniri a 
reprezentanților parlamentelor' din 
țările Europei, precum și din S.U.A. 
și Canada, pentru a dezbate situația 
extrem de gravă care s-a creat pe 
continent și pentru a formula și pro
pune , căi și soluții, corespunzătoare, 
care să ducă la oprirea amplasării 
rachetelor nucleare americane în 
unele țări vest-europene și a apli
cării contramăsurilor anunțate de 
Uniunea Sovietică, la reluarea nego
cierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. în 
vederea ajungerii la acorduri și în
țelegeri privind oprirea cursei înar
mărilor nucleare, care să deschidă 
calea eliberării continentului de orice 
fel de arme nucleare.

în document se' adresează tuturor 
parlamentelor, tuturor parlamentari
lor chemarea de a acționa acum, pînă 
nu este prea tîrziu, pentru a răs
punde năzuințelor și încrederii. po

poarelor, dorinței Jor de pace, liber
tate, dezarmare, securitate' și inde
pendență, de a opri cursul periculos 
spre prăpastie, de a asigura triumful 
păcii și colaborării pe planeta 
noastră.

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
a Conferinței pentru dezarmare, re
prezentantul țării noastre, ambasa
dorul Ion Datcu, a evidențiat sem
nificația deosebită a acestei vibrante 
chemări la acțiune, rod al orientări
lor consecvente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, al înaltei răspun
deri a conducătorului partidului și 
statului nostru pentru destipele în
tregii umanități. Difuzarea apelului, 
într-un moment în care la Geneva 
se desfășoară cea de-a 71-a Confe
rință a Uniunii Interparlamentare 
— forum ce are înscrisă pe ordinea 
de zi problema contribuției parla
mentelor la succesul negocierilor în 
curs și viitoare avînd drept scop 
oprirea cursei înarmărilor, reducerea 
armamentelor și realizarea dezarmă
rii generale, în vederea asigurării 
păcii — demonstrează cu pregnanță, 
a subliniat vorbitorul, importanța 
pe care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu o acordă angajării 
de negocieri care să se desfășoare 
întț-un spirit de încredere și înaltă 
responsabilitate, in vederea realiză
rii de acorduri vizînd înlăturarea 
pericolului unui război nuclear cu 
consecințe devastatoare. Apelul, a re
liefat reprezentantul român, are ca 
obiectiv concertarea eforturilor par
lamentarilor țărilor respective în 
direcția întreprinderii de acțiuni co
mune pentru diminuarea tensiunii 
internaționale și încetarea cursei în
armărilor nucleare, pentru eliminarea 
totală a armelor nucleare din Europa.

GENEVA. — „Copiii 
reprezintă o resursă 
inestimabilă și țara 
care-i • neglijează b 
face'cu grave riscuri 
și pericole". Acesta 
este cuvîntul de ordi
ne ăl mesajului lan
sat cu ocazia „Zilei 
mondiale a sănătății" 
— 7 aprilie — de dr. 
H. Mahler, directorul 
general al Organizației 
Mondiale a Sănătății. 
După ce se eviden
țiază că grija față de 
copii „reprezintă un 
barometru al societă
ții", în mesaj, care 
poartă titlul „SĂNĂ
TATEA COPIILOR — 
BOGĂȚIA VIITORU
LUI", se arată : „Dacă 
pentru sănătatea co
piilor sînt răspunză
tori familia și în spe
cial mama, rolul gu- 

, pernelor este să acor
de ■ sprijinul necesar 
care să permită pă
rinților, familiilor, co
lectivității să-și asu
me răspunderea pen
tru creșterea copiilor. 
Tot ceea ce poate 
contribui la sănătatea 
și bunăstarea copiilor 
pune bazele sănătății 
adulților și a descen- 
denților acestor copii. 
„Ziua mondială a să
nătății" trebuie să con
stituie un ' prilej de

- reflecție aprofundată

și de decizie pentru a 
construi o societate 
mai bună, astfel ca 
toți copiii lumii să 
fie sănătoși, să creas
că șansele realizării

depline a potențialu
lui umanității".

■In imagine : afișul 
difuzat de O.M.S. cu 
prilejul „Zilei mondia
le a sănătății".

Declarație comună polono-bulgară
j PE DIFERITE MERIDIANE: j

■ | ■ . .—

' Acțiuni, demersuri, luări de poziție j 

| in sprijinul dezarmării și păcii i 

ț MAREA BRIȚANIE : Participantele ia „Tabăra păcii" 
de la Greenham Common își continuă protestul \

PE DIFERITE MERIDIANE:
VARȘOVIA 6 (Agerpres) — In 

Declarația comună, semnată la în
cheierea convorbirilor dintre Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, și 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
care a întreprins o vizită oficială de 
prietenie în Polonia, se subliniază 
dorința părților de a dezvolta în 
continuare relațiile dintre cele două 
țări și popoare în diferite domenii, 
de a folosi mai bine posibilitățile

pe care le oferă potențialul lor eco
nomic pentru satisfacerea mai depli
nă a nevoilor lor.

Pe plan internațional, cele, două 
părți și-au exprimat îngrijorarea față 
de creșterea încordării internațio
nale și au reafirmat dorință lor de a 
contribui la eforturile pențru pace, 
destindere și dezarmare și, îndeosebi, 
pentru dezarmarea nucleară. Bulga
ria și Polonia se pronunță pentru 
crearea de zone fără arme nucleare 
in Balcani, în nordul Europei, in
clusiv în zona Mării Baltj.ce, precum 
și în alte regiuni ale lumii.

i LONDRA 6 (Agerpres) — Eva- 
l cuate de poliție cu o zi înainte, fe- 
? meile participante la „Tabăra păcii" 
) de la Greenham Common au re- 
1 venit joi în număr și mai mare 
1 pentru a-și continua acțiunea de 
/ protest împotriva armelor nucleare. 
’ O sută de militante pentru pace 
ț au început să ridice din nou tabă- 
!ra înființată cu peste doi ani și 

jumătate în urmă, pentru a pro
testa împotriva instalării de rache- 

ț te de croazieră la Greenham Com-

V 

( 
î 

ț

*

I

mon și în alte baze militare a- i. 
mericane din Marea Brițanie. i

O manifestație împotriva prezen- * 
ței armelor nucleare pe teritoriul i 
Marii Britanii a avut loc și la 
baza1 navală Faslane, din Scoția, ) 
care adăpostește submarine dotate i 
cu rachete nucleare. împrăștiind 1 
manifestația, poliția a arestat 28 i 
persoane.

La Faslane a fost înființată, cu» 
peste un an in urmă, o tabără de l 
pace permanentă, similară cu cea * 
de la Greenham Common. i

OLANDA: Noi acțiuni împotriva amplasării 
rachetelor de croazieră

II AGA 6 (Agerpres). — Organi
zația olandeză „Comitetul împotri
vă rachetelor de croazieră" s-a 
pronunțat pentru respingerea grab
nică și definitivă de către Olanda 
a staționării celor 48 de rachete a- 
mericane „Cruise" pe teritoriul 
țării.

Președintele comitetului, Sienie 
Strikwerda, a declarat presei că vor 
fi organizate acțiuni la nivel local 
in cursul saptămînii viitoare in 
sprijinul acestei cereri, precum și 
a cererii de retragere a rachetelor 
deja existente pe continentul euro
pean. El a precizat că 63 la sută

din populația Olandei se pronunță 
împotriva rachetelor nucleare ' cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
european. „Noi, ca țară a N.A.T.O., 
putem da un semnal că spirala 
înarmărilor trebuie oprită", a subli
niat vorbitorul.

Comitetul, în care colaborează 
organizații ale mișcării olandeze 
pentru pace, ale . unui număr de 
șase partide din opoziție și ale sin
dicatelor, preconizează pentru cea 
de-a doua săptămînă a lunii mai 
numeroase acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării, pentru preintimpina- 
rea unui război atomic.

R. F. GERMANIA : Oprirea cursei înarmărilor 
în centrul atenției organizației „Tinerii socialiști"

BONN 6 (Agerpres). — Proble
mele luptei pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor se vor situa in 
centrul lucrărilor congresului or
ganizației de tineret a Partidului 

. Social Democrat din R.F.G. — 
| „Tinerii socialiști" (JUSO),' lucrări 

care se vor desfășura între 13 și 15

aprilie Ia Bonn. După cum a de
clarat președintele federal al JUSO, 
Rudolf. Hartung,' tinerii socialiști 
doresc să-și exprime cu claritate 
poziția conform căreia —
trebuie să țină seama mai mult de ț 
interesele vest-europene, de cerin- i 
țele popoarelor din această parte a 1 
continentului. '

_ ____________ _ _ __ ____ <

N.A.T.O.

ggAGENTIlLE DE PRESA 
?-■ pe scurt

„DECENIUL O.N.U. PENTRU DREPTUL FEMEII". Luînd cuvîntul, la 
New York, în cadrul unei conferințe de presă, Leticia Shahani, secretar 
general al Comisiei O.N.U. pentru situația femeii, a arătat că țelurile 
Deceniului Națiunilor Unite pentru dreptul femeii (1976—1985) pot fi 
atinse doar în condiții de pace. Lupta pentru egalitatea femeii - a subli
niat ea - este inseparabilă de lupta pentru pace, împotriva pericolului 
unui război nuclear. S-a anunțat, de asemenea, că a fost adoptată hotă- 
rîrea de a se încredința comisiei organizarea unei conferințe la Nairobi, 
în 1985, pentru efectuarea unui bilanț privind realizările din cadrul De
ceniului Națiunilor Unite pentru dreptul femeii.

CONSULTĂRI POLITICE LA
1 NIVEL MINISTERIAL INTRE

CHINA ȘI C.E.E. Agenția China 
j Nouă informează că ministrul afa- 
I cerilor externe al R.P. Chineze, Wu

Xueqian, a avut convorbiri cu pre- 
1 ședințele Consiliului ministerial al

C.E.E., Claude Cheysson, în cadrul 
primelor consultări politice Ia ni- 

Ivel ministerial dintre China și
C.E.E.. Sursa precizează că China și 
C.E.E. au stabilit consultări politice 
regulate în iunie anul trecut. Ac- 

Itualele convorbiri — subliniază
China Nouă — marchează un nou 
pas in cooperarea dintre China și 

. „cei zece".
I PREȘEDINTELE COMITETULUI

OLIMPIC AL R.P.D. COREENE, 
I Kim Yu Sun, a trimis o scrisoare I președintelui Comitetului Olimpic 

sud-coreean în care se arată că 
. partea nord-coreeană va trimite la

9 aprilie la Panmunjon o delegație 
1 pentru a discuta ordinea de zi a 

convorbirilor cu privire la for- 
I marea unei echipe comune a Nor

dului și Sudului la Jocurile Olim
pice de vară de la Los Angeles.

POTRIVIT UNUI RAPORT AL 
1 MINISTERULUI DE INTERNE AL

R. F. GERMANIA, dat publicității

la ■ Bonn, in cursul anului trecut j 
în această țară s-a înregistrat o re- i 
crudescență a activităților desfășu
rate de grupusculele de extremă- j 
dreaptă, care au comis 78 de acte | 
de violență. Raportul relevă, tot

odată, că numărul neonaziștilor a , 
crescut, în ansamblu organizațiile | 
de extremă-dreapta cuprinzind cir- ' 
ca 20 000 de membri.

PARLAMENTUL HONDURIAN a j 
numit in funcția de comandant-șef 
al forțelor armate, la propunerea > 
președintelui țării, pe generalul 
Walter Lopez — fost comandant-șef 
al forțelor aeriene — transmite 
agenția France Presse. El îi succe- î 
de în această funcție generalului I 
Gustavo Alvarez, care a fost demis 
și expulzat din țară, [

NAVETA SPAȚIALĂ AMERICA- ‘ 
NĂ „CHALLENGER" a pornit vi
neri intr-o nouă misiune in Cosmos. | 
Echipajul navei este format din l 
patru persoane,, in frunte cu co
mandantul Robert Crippen. Prind- I 
palele obiective ale noii misiuni | 
sint o încercare de depanare în 
Cosmos a unui satelit de studiere a , 
activităților solare, lansarea unui 
satelit de cercetări și efectuarea ' 
unei serii de experiențe științifice.

Evoluția situației din Liban
» Schimburi izolate de focuri la Beirut • Acord referitor 

Ia dezangajarea forțelor militare
BEIRUT 6 (Agerpres). — Schimbu

rile de focuri izbucnite joi seara cu 
intensitate sporită la Beirut și în 
împrejurimile orașului între armata 
libaneză și.,for,țele antiguvernamen- 
țale ,pu slăbit în cursul zilei de vi
neri. Potrivit postului de radio liba
nez, citat de agențiile Reuter și A.P., 
explozii puternice au avut loc în 
cursul dimineții în vechiul centru co
mercial, în zona portului și în sub
urbiile sudice ale capitalei, precum 
și în regiunea Souk El Gharb din 
apropiere de Beirut. Sursa mențio
nată a precizat că spre sfîrșitul zilei 
de vineri se mai înregistrau doar 
schimburi izolate de focuri pe fron
turile tradiționale din Beirut și din 
vecinătate.

Pe de altă parte. Comisia militară 
formată de înaltul comitet politico-

militar libanez a realizat un acord 
asupra principalelor puncte referi
toare la dezangajarea forțelor pe toa
te fronturile din Liban, a anunțat 
postul de radio. Beirut.. Acordul pre; 
vede in principiu retragerea fofțțlof 
în conflict de pe pozițiile pe care le 
dețin. Forțele de securitate internă 
urmează să se interpună între belige
rantă și să asigure o misiune de ob
servare. Detaliile cu privire la acest 
plan urmează să fie discutate într-o 
reuniune viitoare a comisiei militare.

Totodată, postul de radio libanez, 
citat de A.P., a anunțat că președin
tele Libanului, Amin Gemayel, și-a 
exprimat speranța că, în ciuda difi
cultăților existente, va putea fi for
mat un guvern de coaliție națională, 
iar încetarea focului va fi stabilizată.

Secretarul general al O.N.U. se pronunță pentru organizarea 
de negocieri globale in problemele dezvoltării

LIMA 6 (Agerpres) — In cursul 
unei conferințe de presă, desfășura
tă la Lima, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
relevat că gravitatea situației in
ternaționale încordate constă-în ten
siunea generală și existența unor' 
conflicte in toate regiunile lumii — 
informează agenția'Prensa Latina. 
El s-a pronunțat, totodată, în favoa
rea negocierilor între marile puteri 
în vederea limitării — și apoi distru

gerii — armelor nucleare, ca unica 
modalitate de a preintimpina izbuc
nirea unei conflagrații atomice.

Cuellar a menționat, de asemenea, 
adeziunea sa la organizarea, sub e- 
gida O.N.U., de negocieri globale în
tre statele dezvoltate și’ cele în curs 
de dezvoltare și a reafirmat Sprijinul 
la inițiativele de pace în America 
Latină întreprinse de „Grupul de la 
Contadora".

Sînt necesare măsuri eficiente pentru depășirea 

dificultăților economice care confruntă țările 

Americii Latine

Lucrările Conferinței ministeriale a C.E.P.A.L.
LIMA 6 (Agerpres). — în conti

nuarea lucrărilor Conferinței minis
teriale a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) — care se desfășoară la 
Lima — participanții au evidențiat 
dificultățile economice și financiare 
cu care sînt • confruntate • statele la- 
tino-americane și caraibiene, subli
niind necesitatea de a se adopta mă
suri concrete și eficiente pentru de
pășirea lor. Vorbitorii s-au pronun
țat, totodată, - pentru crearea unui

climat de pace, securitate și coope
rare in regiune, pentru asigurarea 
condițiilor care să conducă la pro
gresul social și economic al tuturoj 
națiunilor lumii, atît al celor dezvol
tate, cit și al celor in curs de dez
voltare.

Insulele Virgine britanice și Insu
lele Virgine nord-americane au fost 
admise in organizație cu statut de 
asocia'ți, C.E.P.A.L. numărînd astfel 
39 de state membre și 4 țări și teri
torii asociate.

Pentru consolidarea unității 
forțelor democratice 

din Republica Dominicană 
Un interviu al secretarului 
general al P.C. Dominican
SANTO DOMINGO 6 (Agerpres)

— Intr-un interviu acordat agenției 
Prensa Latina, secretarul general al 
Partidului Comunist Dominican, 
Narciso Isa Conde, s-a pronunțat 
pentru continuarea procesului de 
consolidare a unității de acțiune a 
forțelor democratice, progresiste din 
țară — relatează agenția. El a arătat 
că recentul congres al partidului a 
demonstrat justețea acestei orientări, 
constituind, totodată, un pas inainte 
pe calea reafirmării rolului și locu
lui cucerit de P.C. Dominican in 
lupta pentru libertăți democratice, 
pentru 'transformări structurale in 
interes național și în conformitate 
cu aspirațiile majore ale maselor 
largi populare dominicane.

Critici în R.F.G. 
la adresa politicii 
bugetare a S.U.A.

BONN 6 (Agerpres). — Președin
tele Băncii federale vest-germane 
(Bundesbank), Otto Pohl, a criticat 
aspru politica bugetară americană, 
relevînd că deficitul grav al buge
tului S.U.A. „pune in pericol stabi
litatea sistemului monetar inter
național", transmite agenția France 
Presse. într-un discurs rostit la 
Frankfurt pe Main, Pohl a subliniat 
că deficitul balanței comerciale ame
ricane, care va fi de 60—70 miliarde 
dolari în acest an, „constituie un 
record in istoria economiei mon
diale".

La rîndul său, ambasadorul S.U.A 
în R.F.G., Arthur Burns, a anunțat, 
intr-o cuvintare rostită'la Diisseldorf. 
„o viitoare reducere semnificativă a 
deficitului bugetar american", dar a 
sugerat vest-europenilor „să nu aș
tepte scăderea ratelor dobînzilor a- 
mericane pentru stimularea econo
miilor lor".
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