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într-o atmosferă de cordialitate, prietenie
și înțelegere reciprocă, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘUL JOSE EDUARDO DOS SANTOS

La Palatul Consiliului de Stat 
au continuat, simbătă, 7 aprilie, 
convorbirile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare An
gola.

în cadrul noii runde de convor
biri, cei doi președinți au reluat 
schimbul de păreri în probleme de 
interes comun.

A fost reafirmată hotărârea de

a lărgi conlucrarea reciproc avan
tajoasă dintre România și Angola, 
prin valorificarea tot mai largă a 
.posibilităților pe care le oferă, în 
acest sens, economiile naționale 
ale celor două țări. S-a convenit 
să fie extinsă cooperarea în diver
se sectoare economice, în folosul și 
spre binele celor două țări și po
poare, al progresului și prosperi
tății lor, al cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării internaționale.

Cei doi conducători de partid si 
de stat au subliniat voința Româ
niei și a Angolei de a întări conlu
crarea pe arena mondială, în ca

drul O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, al Grupului „celor 
77“ și al mișcării țărilor nealiniate, 
de a-și aduce, prin eforturi și ac
țiuni comune, contribuția activă la 
reglementarea justă, democratică, 
a problemelor complexe ce con

fruntă omenirea, la promovarea 
politicii de pace, dezarmare, securi
tate, înțelegere și colaborare, la 
înfăptuirea idealurilor de libertate, 
independență și progres ale tuturor 
popoarelor, la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Tovarășul Jose Eduardo dos Santos a fost ieri 
oaspetele județelor Prahova și Brașov

Relatarea viziteLjîn pagina a V-a

BUZĂU : însemnate

economii de metal, 
combustibil și energieCa urmare a aplicării consecvente a unui amplu program de măsuri tehnico-organizatorice vizînd valorificarea superioară a materiilor prime și reducerea consumurilor energetice, oamenii muncii din industria județului Buzău au obținut de la începutul anului pînă în prezent succese notabile. Dintre acestea menționăm economisirea a 450 tone metal, a peste 1 000 tone combustibil convențional și circa 2 milioane kWh energie electrică. Consumuri reduse s-au înregistrat îndeosebi la întreprinderea de utilaj tehnologic, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, întreprinderea de aparate cale, întreprinderea „Metalurgica“, întreprinderea de geamuri Buzău. (Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii").
TIMIȘ : Apartamente

peste prevederiColectivul Trustului de con- strucții-montaj Timișoara — u- nitate distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru rezultatele deosebite obținute in anul 1983 — a realizat și predat beneficiarilor, in cursul primului trimestru din acest an, un număr de 600 de apartamente, cu 150 mai mult decit prevedeau sarcinile de plan pe această perioadă. La ora actuală, în municipiile și orașele județului se află în diferite stadii de execuție alte 2 000 de apartamente, dintre care cea mai mare parte vor fi date în folosință pînă la finele primului semestru. Constructorii timișeni au realizat, de asemenea, în timpul care a trecut de la începutul anului, și alte o- biective social-culturale, între care un dispensar uman în cartierul Circumvalațiunii din municipiul Timișoara, o sală de sport in orașul Sinnicolau Mare, unități comerciale la parterul noilor blocuri. (Cezar Ioana, corespondentul „Scinteii").

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUSESCU

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul R. P.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în ziua de 7 aprilie, pe Stanislas Charles Batheas — Mol- lomb, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de amba-

Congosador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo in România. (Continuare in pag. a V-a).
Ambasadorul AAalayezieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe doamna Zaibedah Bte Hj Ahmad, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador ex traordinar și plenipotențiar al Ma- layeziei în Republica Socialistă România. (Continuare în pag. a V-a).

—— NOUL . 
profesiunea revoluționarului

Nu trebuie’ să existe nici o rezervă— afirma la recenta plenară a C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu— dc a lua măsuri pentru înlocuirea a tot ceea ce este vechi și pentru a face loc noului ! Nti trebuie să existe nici un fel de teamă de a promova, în toate domeniile, spiritul nou, revoluționar, concepțiile revoluționare de muncă, dc gîndire !“.Sint cuvinte emblematice pentru epoca pe care o trăim.— Lucrurile au o explicație logică, dialectică — argumentează general- locotenent Petre Constantinescu, directorul general al întreprinderii Metroul — București : construim din temelii orînduirea socialistă. Este o experiență unică in istoria devenirii noastre. Făurim un om cu o viziune științifică de mare orizont asupra proceselor din natură și societate, asupra condiției umane. înaintăm spre civilizația comunistă pe drumuri pe care Ie croim acum, dăm bătălii care nu seamănă cu nici una din acelea consemnate in cronica eroică a poporului nostru. Această afirmare conștientă a puterii de schimbare a contemporanilor noștri, ce înfăptuiesc strategia construcției noii societăți — strategie elaborată de Partidul Comunist Român — determină înnoiri fundamentale în toate compartimentele vieții materiale și spirituale.— Cu atit mai evidente sînt aceste schimbări la metrou, realizare cu 'caracter de unicat în România.— Evidente da, dar nu in sensul atribuit de remarca dv. Vedeți, mai toată lumea este înclinată să confunde noul cu modernitatea unei unități sau ramuri de producție. Destui, de exemplu, socotesc că noul e la, el acasă in industria aeronautică sau electronică etc. Or, să fie limpede : „vîrful de lance" purtătoare de progres nu-i, in primul rind, mașina modernă, ci preocuparea pentru promovarea noului, atitudinea revoluționară receptivă la nou. Mai mult : tăria morală de a vedea că chiar lucrul perfecționat ieri e susceptibil încă de perfecționare azi. Tocmai pentru că rutina, închistarea

au formele lor de ' manifestare nu întotdeauna ușor de detectat.— De exemplu.— De exemplu, ți se replică nu o dată : soluția cutare a fost apreciată. De ce să o stricăm, să o „schimbăm". Da, se intimplâ ca la un moment dat o idee să fi întrunit sufragiile, să fi fost chiar lăudată, premiată etc. Se uită însă că timpul n-a stat pe loc, a erodat, impunind firesc o reconsiderare a ceea ce a fost bun, valoros cindva. De asemenea aprecieri, în pas cu timpul, ne-am bucurat de fiecare dată c'ind
f ......................... .........

Anchetă 
șpciâi-politică

secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a susținut dialogurile sale de lucru la metrou. Fiecare asemenea dialog a însemnat un pas esențial in perfecționarea activității noastre, puncte de plecare pentru noi soluții tehnice, organizatorice. N-au fost ușoare răspunderile ce ni s-au pus pe umeri in această direcție. Dar ele au fost posibil de rezolvat prin mobilizarea tuturor creierelor, prin înrădăcinarea unui climat de muncă în care spiritul viu, competitiv să nu întim- pine nici o opreliște. Viziunii de largă cuprindere și cutezanță a secretarului general al partidului îi datorăm stabilirea celor mai optime trasee magistrale, opțiunea pentru cele mai avansate tehnologii, fabricarea în țară a instalațiilor de săpat galerii, a echipamentelor de dirijat și supravegheat circulația subterană etc.Conectind mințile luminate la înfăptuirea marilor obiective stabilite de partid, și metroul bucureștean a determinat „reacții in lanț" ale noului cel mai nou din care s-a născut și se naște. Numeroase institute de

proiectare și cercetare șî-au inclus în programele lor teme științifice inpdite, care au spart tiparele vechilor preocupări. Numeroase întreprinderi din ramurile electronicii, transmisiunilor, cale de rulare ori fabricare a vagonului de metrou etc și-au perfecționat din mers producția, unele chiar și-au creat un nou profil pentru a face față exigențelor tehnologice cerute de transportul în comun in subteran. Iată, așadar, cum a rodit și rodește gindirea vizionară, cutezătoare de care amintea interlocutorul nostru.— Adevărul e că omul cu un cuvînt greu de spus în înnoirea unei tehnologii sau produs, gata oricind să ofere ori să caute o soluție inedită, trebuie, obligatoriu, să fie un stăpin desăvîrșit al profesiei — este de părere Gheorghe Dumitru, maistru mecanic la sectorul tunele al metroului. Eu am lucrat in două combinate de lianți și azbociment pină'sâ vin la metrou. Și acolo imi plăcea rpeseria, in unele locuri voiam chiar să inovez, să determin creșterea productivității muncii. Dar simpla mea dorință se dovedea uneori a nu fi de ajuns. De ce ? Calcule matematice complicate de rezistența materialelor și alte obstacole... teoretice se așezau de-a curmezișul dorinței mele, îneît un inginer, căruia îi port o mare stimă, mi-a zis : — Dumitre, învață, fă măcar școala de maiștri, e păcat de mintea ta. Ăm făcut școala de maiștri — pe alții din urma mea ca Pomplliu Oprișor i-am îndemnat să urmeze și facultatea — și pot spune că altfel acționezi pentru promovarea noului de la acest nivel. Adică, de Ia nivelul unor cunoștințe mai bogate.— Haideți să ne oprim la un exemplu concret. Am auzit cite ceva, de pildă, despre motoarele pentru pompele hidraulice de la scuturi. Ce-i cu ele ?— Motorul consacrat era cel de 30 kilowați. In consiliul oamenilor mun
iție TĂNĂSACHE(Continuare în pag. a V-a)

* . 
j
\-
\

\

\
\
\
\

\

\
\
\
\
\
\
\

AL TĂRII FIU
Avem un om, conducător de țară —
Al țării fiu și primul ei bărbat
In fiecare dimineață românească 
Lumina lui se-nalță peste patrie, curat.

Avem aici istoria străbună 
Dreptatea noastră inimă și crez ; 
Ne este călăuză pentru viață 
Și gînd neostenit și meterez.

Avem un gînd de pace, totdeauna, 
lluminînd solar în orice zi.
Ne știm stăpîni deplini la noi acasă 
Și peste veacuri tot aici vom fi.

Să-i fie scris cu dragoste iubirea
Și să-i rămînă veșnic, să-i trăiască : 
El stă in poarta țării românești
Ca Mircea și ca Ștefan s-o păzească.

Virgil CARIANOPOL

DE MARI IZBINZI

SUB STINDARDUL

PARTIDULUI
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0 familie obișnuită 

din marea

Perioada de insamintări trebuie mult
scurtată, răspunderea pentru calitate

trebuie mult sporită!
® Viteza zilnică de lucru trebuie mărită pentru 

a recupera întîrzierile pricinuite de vreme

© în toate unitățile să se folosească Ia întreaga 
capacitate agregatele complexe

® Peste tot să se lucreze din zori 
la semănat și în două schimburi — 
terenului

® Calitatea lucrărilor, densitatea

și pînă seara 
la pregătirea

plantelor — 
permanent în atenția mecanizatorilor și a specialiștilor /

® Astăzi, duminică — o zi de muncă 
toate unitățile agricole, în toate județele

record în

/ BIHOR.
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CONSTANTA
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DOLJ
TELEORMAN

DE PRIMĂVARĂ în procente, pe Județe, în seara zilei de 6 aprilie

BISTRIȚA* 
NĂSĂUD

BUZĂU

PRAHOVA

VASLUI
BACAU

MURES HARGHITA

STADIUL INSAMINȚÂRII CULTURILOR
(pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii).

ÎN PAGINA A ll-A : relatări 
în județele Ialomița și Botoșani.

despre desfășurarea însâmînțârilor
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iii PERIOADA DE iNSĂMlNȚĂRI TREBUIE MULT
SCURTATĂ, RĂSPUNDEREA PENTRU CALITATE TREBUIE MULT SPORITĂ!

f

li

ÎN ZIUA DE 6 APRILIE S-AU SEMĂNAT CU 161000 HECTARE
MAI MULT DECÎT ÎN ZIUA PRECEDENTĂ

Grăbind Ia maximum ritmul însămînțărilor 
este obligatoriu ca pretutindeni să se acorde 

cea mai mare atenție asigurării densității optime
de plante la fiecare cultură

Datorită măsurilor întreprinse de organele ju
dețene de partid și agricole, de conducerile uni
tăților agricole, în toate județele, așa cum rezultă 
din datele furnizate de Ministerul Agriculturii, în 
ziua de 6 aprilie, față de ziua precedentă, s-a în
registrat un progres evident în ce privește spo
rirea vitezelor de lucru la semănat.

Dar, ținînd seama de perioada de timp scurtă 
în care trebuie încheiate însămînțările, acest

ritm de lucru trebuie să crească foarte mult în 
zilele următoare.

PREOCUPAREA PENTRU INTENSIFICAREA LA 
MAXIMUM A ÎNSĂMÎNTĂRILOR TREBUIE SÂ FIE 
ÎNSOȚITĂ PRETUTINDENI DE O ATENTIE SPO
RITA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA 
UN ÎNALT NIVEL CALITATIV SI ASIGURAREA 
DENSITĂȚII OPTIME DE PLANTE STABILITE LA 
FIECARE CULTURĂ.

ialomița Ritmul de lucru crește de la o zi la altadin cele 218 000 însămîntate în unitățile agri- agroindustrial Andrășești, unde cele 16 000 ha prevăzute cu cul- de primăvară au fost pregătiteliul din turi__ r____________ ____ ______ _____11 000 ha și însămîntate 8 100 ha. în aceste unități, fiecare tractor repartizat la pregătirea patului germinativ realizează in 24 de ore o medie de 25 ha. Aceasta a permis ca pregătirea patului germinativ să se facă pe 1 625 ha — vineri și 2 100 ha — sim- bătă, iar la semănat, față de 547 ha prevăzute prin programul campaniei de primăvară, s-au realizat 1 046 ha vineri și 1100 ha sîmbătă. Viteze zilnice mari, atît Ia pregătirea terenului, cit și la semănat, au realizat și unitățile din consiliile unice agroindustriale Fetești, Movila și Gura Ia- lomiței, unde s-a creat front de lucru la semănat pentru, o zi și jumătate, iar suprafețele însămîntate re-

botoșani Tractoarele și forța de muncă să fie

Pînă sîmbătă seara, ha ce urmează să fie această primăvară in cole din județul Ialomița, au fost pregătite peste 100 000 ha, iar sămin- ța a fost pusă sub brazdă pe 65 000 ha. Dealtfel, insămințarea mazărei de cîmp, inului pentru ulei și fibră, sfeclei de zahăr, furajelor și plantelor medicinale, însumînd peste 35 000 ha, s-a încheiat pe toate suprafețele prevăzute, iar semănatul florii-soarelui s-a efectuat pe 85 la sută din cele 33 000 ha planificate, urmînd ca pină duminică seara să fie terminat. Rezultatele dobindite în ultimele zile de lucrătorii ogoarelor din județul Ialomița sint urmarea firească a unei munci bine organizate, a ordinii și ..disciplinei întronate în fiecare unita- t£, la toate țiiințitele ' db“ lucru ’din' .................................... ... .. .„pîmp, precizii și. a fpioșjrii:judicioase pțe?intă intre .45, și. 50 la sută .din. cele prevăzute.Iată și cîteva explicații ale acestor ritmuri înalte de lucru. Lâ fiecare tabără de cîmp și formație de lucru se asigură aprovizionarea cu carburanți (dimineața sau seara). în cele 15—20 de minute necesare predării și preluării tractoarelor de către mecanizatorii din schimbul doi. se face alimentarea cu carburanți, iar mecanicii din secții și din ateliere, aflați acum în cîmp, fac revizia bunei funcționări a tuturor agregatelor. în fiș-

a întregului parc de tractoare și ma- -^șini agricole, a agregatelor complexe, zi și noapte la pregătirea patului germinativ, și din zori și pină seara la semănat. în felul acesta vitezele zilnice de lucru au fost din ce în ce mai mari. Dacă vineri s-au pregătit 16 000 ha și s-au semănat 11 000 ha, sîmbătă s-a ajuns la 18 000 ha pregătite și 13 500 ha semănate.Un exemplu concludent in ce privește realizarea unor ritmuri înalte de lucru îl oferă unitățile din consi-

care tabără de eimp există ateliere mobile, unde se găsesc piese de schimb, aparate de sudură, polizoa- re etc. pentru remedierea operativă a defecțiunilor. De asemenea, mecanizatorilor li se asigură hrană caldă în cîmp și condiții de dormit pentru cei ce lucrează în două schimburi sau tn schimburi prelungite.în aceste nopți, in Bărăganul ialo- mițean pot fi întâlniți lucrind pe tractoare alături de mecanizatori primarii, secretarii consiliilor populare comunale, personalul T.E.S.A. din unitățile agricole, precum și cei care muncesc în alte sectoare de activitate și care și-au însușit conducerea tractorului. Ritmul ridicat la semănat este asigurat printr-o perfectă funcționare ^’semănătorilor și- asigurarea seminței necesare, permanent la -capătul solelor. -Totodată, toate terenurile sint curățate de resturi-vegetale, pentru a se putea pregăti un bun pat germinativ, de care depinde realizarea unui semănat de calitate, răsărirea uniformă a plantelor, precum și densitățile optime stabilite.Am notat și alte inițiative, demne de urmat, pentru intensificarea însă- mînțărilor. Semănătorile care au lucrat la insămințarea sfeclei de zahăr și a florii-soarelui au fost transfor-

I

mate pentru semănatul porumbului și fasolei, culturi ce ocupă aproape 100 000 ha șl, respectiv, 15 000 ha. Dealtfel, insămințarea porumbului s-a declanșat intr-un ritm alert. Din prima zi s-au semănat 6 500 ha, viteză care sîmbătă a ajuns la 8 000 ha. Pentru săptămina viitoare sint prevăzute ritmuri de peste 10 000 ha pe zi. Pentru insămințarea celor 18 000 ha cu soia au fost adaptate 150 de semănători pentru cereale păioase. Semănătorile SUP—29 transformate vor fi folosite în special pe terenurile cu sol nisipos.în unitățile agricole din județul Ialomița, ritmurile campaniei de primăvară au crescut simțitor, dar în condițiile realizării unor lucrări de calitate Superioară. Pentru dtîrhini’că, în județul Ialomița s-au luat toate măsurile în vederea realizării și stabilirii unor adevărate reoorduri la semănat. Se apreciază că la pregătirea terenului se va ajunge la peste 25 000 ha tn 24 ore, iar la semănat — la 15 000—16 000 ha. în acest fel, există toate condițiile ca insămință- rile de primăvară să se încheie in cel mai scurt timp.
Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii*

De Ia 1 aprilie, cind in a județului Botoșani au sămînțările de au fost extinse agricole. Drept lucru a crescut Astfel, dacă duminică au fost semănate doar 680 hectare, luni s-au realizat 1 567 hectare, marți — 3 210 hectare, iar vineri — peste 7 500 hectare.Timp de o zi ne-am aflat pe terenurile cooperativei agricole din Răchiți, unde am urmărit din zori pină noaptea tîrziu modul în care este organizată și se desfășoară munca. în mod voit am ales această unitate. Cooperativa agricolă din Ră- chiți s-a situat, în anii trecuti, in mod constant printre ultimele din județ la semănatul culturilor de primăvară, iar drept urmare și in privința producțiilor medii realizate. Pentru ca și în această unitate să fie obținute recolte mari, secretariatul comitetului județean de partid a adoptat o serie de măsuri privind îmbunătățirea activității de conducere. Inginerul-șef a fost înlocuit cu un specialist care are mai multă experiență. Ce am constatat ?Activitatea era, in general, bine organizată. La ora 6 dimineața, magazinerul Ilie Ciuraru a eliberat ultimele cantități de sămință. La aceeași oră, toate tractoarele erau in cîmp. Odată cu tractoarele au plecat spre locurile de lucru și cele 27 de atelaje cite posedă unitatea, transportind să- mintă, îngrășăminte chimice ș.a. Din primele ore ale zilei, lucrările se desfășurau sub supravegherea directă a

zona sudică început în» primăvară, lucrările în toate unitățile urmare, ritmul de de la o zi Ia alta.
mai bine folositeșefilor de fermă : inginerii iile Belu, Ileana Mihalache, Gheorghe Condrea, Florica Savanciuc și cooperatorul Mihai Dumitriu. S-a lucrat intens Ia semănat nu numai marți, ci și în ziua următoare. Ca atare, după cum ne-a spus inginerul-șef Ilie Dăscă- lescu, miercuri seara, la cooperativa agricolă din Răchiți s-a încheiat in- sămințarea mazării pe toate cele 50 hectare și a plantelor pentru nutreț pe 75 hectare. De asemenea, au fost însămințate și primele 95 hectare cu sfeclă de zahăr, 51 hectare cu floa- rea-soarelui, iar 37 hectare au fost plantate cu cartofi. „Pină duminică terminăm semănatul tuturor culturilor din prima și a doua epocă — a precizat inginerul-șef al unității. De luni ne vom ocupa exclusiv de însă- mintarea celor 700 hectare cu porumti și aproape 50 hectare cu sorg".Pe raza comunei Răchiți iși desfășoară activitatea cunoscuta stațiune de cercetare și producție pentru creșterea oilor karakul. în cadrul a- cesteia există și un laborator de agrofitotehnie, unde lucrează mai mulți cercetători științifici specializați în producția vegetală. Stațiunea posedă și o însemnată suprafață de teren arabil. Cele 985 hectare citv au mai rămas de semănat in această primăvară reprezintă o nimica toată în comparație cu dotarea unității. Printr-o înțelegere dintre inginerul- șef al cooperativei agricole și directorul stațiunii, cîțiva cercetători științifici au fost trimiși să sprijine pe mecanizatori și cooperatori la executarea corectă a lucrărilor din actuala campanie. „Faptul că insămînțări-

le in si se desfășoară In funcție de modul care se zvintă terenul poate duce la abateri de la tehnologii — ne spune ing. Lucian Marin, directorul stațiunii de cercetări. Or, sprijinul nostru constă tocmai în a-i mecanizatori și cooperatori rile să nu plătească nici i calității".O zi petrecută la C.A.P. Răchiți a condus și la unele concluzii de alt fel. Pentru încadrarea lucrărilor in termenele stabilite este nevoie ca. la pregătirea terenului, o bună parte dintre tractoarele secției de mecanizare să fie folosite și in timpul nopții. îngreunează ritmul lucrărilor și numărul incă redus de cooperatori ce participă la strinsul resturilor vegetale, aflate în cantități mari pe fiecare solă. Referitor la aceste probleme, tovarășul Gh. Ciobanu, primarul comunei, ne-a asigurat că vor fi luate măsuri ca in activitatea cooperativei să se manifeste mai multă ordine și disciplină. Și este absolut necesar să se aplice cu hotărîre actele normative in vigoare, decizia emisă in acest sens de comitetul executiv al consiliului popular județean privind participarea Ia muncă a tuturor cooperatorilor. Și în alte comune ale județului Botoșani trebuie luate măsuri energice in vederea intensificării ritmului la semănat Spunem aceasta, intrucît pină în seara zilei de 7 aprilie, au fost însămîn- țate doar 31 387 hectare, reprezentind 21 Ia sută din suprafețele prevăzute a fi cultivate in această primăvară.
Silvestri AILENE1
corespondentul „Scînteli"

i ajuta pe ca lucră- un tribut

1
w|

Insămințarea culturilor furajere este In plină desfășurare pe terenurile C.A.P. Agighiof, județul TulceaFoto : E. Dichiseanu
WHB

înfăptuirea amplului program de investiții productive, de constructs de locuințe și obiective social-culturale pe care ni l-am propus in acest an și in perioada următoare necesită cantități tot mai mari de materiale de construcții, intre care cimentul ocupă un loc principal. Ți- nindu-se seama tocmai de această cerință a economiei naționale, in țara noastră s-a dezvoltat o puternică industrie a cimentului. România fiind una din țările mari producătoare de ciment din lume. în acest an, potrivit planului, urmează să producem 16 250 mii tone ciment. Este o sarcină deosebit de mobilizatoare, care trebuie îndeplinită integral, in cele mai bune condiții. Se știe insă că cimentul este unul din materialele energointensive, mari consumatoare de energie. Iată de ,ce, principala problemă care se pune in industria cimentului este reducerea consumului de energie electrică și combustibil. Pentru oamenii muncii din acest sector prezintă o importanță cu totul deosebită sarcina stabilită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 21 februarie a.c. de a se lua măsuri ferme pentru încadrarea cu cea mai mare strictețe în normele de consum stabilite pe anul 1984, pentru reducerea severă a consumurilor specifice de energie .și identificarea unor noi posibilități de reducere suplimentară a acestor consumuri. Avind in vedere acest obiectiv economic major, ne vom referi in continuare la cîteva exemple care ilustrează posibilitățile de economisire a energiei electrice și combustibilului in industria cimentului.
Realizări bune, 
dar rezervele 

de economisire 
nu au fost epuizateAșa cum rezultă din datele puse la dispoziție de Centrala industrială a cimentului, în ultimii ani s-au făcut progrese însemnate în direcția reducerii consumurilor energetice. Astfel, consumul total de energie exprimat în tone combustibil convențional la 1 000 tone ciment s-a redus constant in ultimii ani :Anii 1980 1982 1983Consumulspecific 167,4 159,3 156,1Aceste rezultate se datoresc îndeosebi măsurilor luate pentru modernizarea tehnologiilor și trecerea în proporție tot mai mare la producerea cimentului prin procedeul așa-zis „uscat", mult mai economic sub raport energetic fată de procedeul „umed". în acest sens, sint de menționat, între altele, aplicarea tehnologiei de măcinare în circuit închis și a precalcinării la toate liniile de fabricație construite în ultimii ani. Semnificativă este și dinamica ponderii producției de ciment realizate prin procedeu „uscat" : 68,7 Ia sută în anul 1980, 72,9 Ia sută in 1982 și 76,5 la sută anul trecut.Menționînd toate aceste realizări, bune in ansamblul lor, trebuie totuși arătat că rezervele de reducere a consumurilor energetice sint departe de a fi epuizate. Dovada cea mai concludentă in acest sens o constituie faptul că, de ani de zile, se mențin diferențe destul de mari intre

consumurile de energie dlntr-o serie de unități cu condiții și tehnologii asemănătoare. Să ne oprim la exemplele oferite numai de două din marile combinate de producere a cimentului, cele din Tirgu Jiu si Cîmpu- Iung.
Dinamica 

consumului de energie electrică (kWh pe tona de ciment)1980 1981 1982 1983Tirgu Jiu Cimpulung 102,8123,8 103118,2 106125,5 106,9122,1Cu observația că o evoluție asemănătoare inregistrează Și consumul specific de gaz metan pe tona de clincher (semifabricatul din care se produce cimentul), cîteva concluzii se impun de la sine. în primul rînd, in ambele unități se remarcă o anumită tendință de creștere a consumurilor specifice sau o oscilație a acestora de la un an la altul, ceea ce evidențiază slăbirea eforturilor pentru introducerea progresului tehnic, pentru modernizarea utilajelor și tehnologiilor de fabricație, observație valabilă și pentru alte combinate ds lianți, cum ar fi cele din Medgidia sau Hoghiz. în al doilea rind, ceea ce atrage atenția este diferența intre consumul specific de energie electrică din cele două unități. Practic. la combinatul din Cimpulung consumul de energie electrică pe . tona de ciment a fost an de an mai mare cu 15—20 kWh decît Ia Tirgu Jiu. Și această situație se perpetuează de peste zece ani. Cum se explică, deci, faptul că cimentul de Cimpulung înglobează mai multă energie și combustibil decit ce! de Ia Tirgu Jiu ? Pentru a răspunde la această întrebare să punem față în

ENERGIA-RIGUROS GOSPODĂRITĂ, SEVER ECONOMISITĂ!
față activitatea din cele două combinate.

TÎRGU JIU :
Multe perfecționări 

tehnologice 
prin valorificarea 

inițiativei muncitoreștiCu obiectivitate, inginera Eugenia 
Radu, directorul tehnic al combina- 
De ce pentru o
se consumă mai multă energie 
la Cimpulung decît la Tg. Jiu?

de ciment

Consumurile diferite demonstrează preocupări diferite 
în două mari combinate industriale cu profil de producție 

și tehnologii asemănătoare

precizare ca un activitatea viitoa- în amănunt prin procesul de pro-

tulul, a ținut sâ precizeze că aici la Tirgu Jiu posibilitățile de reducere a consumului de energie nu au fost epuizate. „Am încercat an de an să producem cimentul cu un consum cit mai mic de energie, precizează interlocutoarea. în acest scop, am luat numeroase măsuri tehnice și organizatorice. Totuși, sîntem conștlenti de faptul că rezultatele pot și trebuie să fie încă mult îmbunătățite. De aceea. în acest an ne-am propus să antrenăm practic toți oamenii muncii din combinat la acțiunea de economisire a energiei".Reținind această angajament pentru re. să vedem mai ce se diferențiază . ductie la combinatul din Tirgu Jiu față de acela de la Cimpulung. Iată în acest sens numai cîteva din îmbunătățirile aduse unor utilaje și faze ale procesului de fabricație.® Modificarea concasorului secundar de pe linia de concasare, de pildă, a asigurat reducerea granulometfiei calcarului introdus în procesul de fabricație. Și tot în scopul reducerii dimensiunilor materialului derocat 

s-a extins sistemul de exploatare a calcarului prin găuri de forezi. Efectul ? Creșterea randamentului morilor de făină și reducerea consumului de energie electrică cu 5 la sută.© Introducerea unor interblocaje între utilajele de bază și cele anexe in vederea evitării funcționării in gol a acestora din urmă,© înlocuirea transportului pneumatic cu transportul pe benzi, modificarea diuzelor la instalațiile de condiționare a gazelor la electrofil- tre, funcționarea in tandem a mori

integrală a ga- uscarea făinii, conductelor de termic ș.a.
lor de făină cu cuptoarele de clincher pentru folosirea zelor de ardere la etanșarea și izolarea transport a agentului— Una din direcțiile de acțiune de bază pentru reducerea consumurilor energetice, ne-a relatat inginerul Mihai Barbărasă, șeful serviciului mecano-energetic, este asigurarea unui randament cit mai bun Ia morile de ciment și cuptoarele de clincher. Ca atare, experimentăm noi soluții pentru încărcarea optimă a morilor cu corpuri de măcinare. Folosim. de asemenea, mai bine intensificatorii in procesul de măcinare, în acest fel se reduce timpul de măcinare, ceea ce echivalează cu o importantă economie de energie e- lectrică în condițiile creșterii randamentului morilor cu pe oră.Așa cum preciza gen Tomescu, șeful de ciment, reducerea consumului de energie electrică depinde însă și de disciplina Instaurată Ia fiecare Ioc de muncă, de felul in care iși face datoria fiecare muncitor și specialist 

4—5 tone ciment$1 maistrul Eu- atelierului mori

„în ultima perioadă, ne-a spus interlocutorul, la cinci mori de ciment s-au montat folafoane sau cum li se mai spune -urechi electronice», in vederea prevenirii funcționării sub capacitate a instalațiilor. Folafoanele indică precis, matematic nivelul de încărcare al morilor de ciment. Măsura luată a fost cit se poate de eficientă, dovadă că randamentul morilor de ciment a crescut la 45 tone ciment pe oră. Totuși, oamenii sint aceia care urmăresc și trebuie să intervină operativ pentru regla

rea regimului de funcționare a Instalațiilor. întărind ordinea și disciplina, va fi mai bine folosită și baza tehnico-materială din dotare, se vor reduce și consumurile de energie".
CIMPULUNG : 

Mai multă atenție 
bunei funcționări 
a fiecărui utilaj!într-adevăr. dincolo de problemele de ordin tehnic, ordinea și disciplina sint elemente decisive pentru buna întreținere și exploatare a utilajelor, pentru economisirea energiei electrice și combustibilului. Cum se prezintă lucrurile din acest punct de vedere la combinatul din Cimpulung ? Chiar după opinia specialiștilor din combinat, tn anul 1983 consumul specific normat de combustibil pe tona de clincher a fost depășit cu 4,5 la sută, iar cel de energie electrică pe tona de ciment cu 11,4 la sută tocmai din cauza ne- realizării indicilor intensivi de folo

sire a utilajelor. Practic, randamentul morilor de ciment a ciment pe oră, deci puțin decit Ia Tirgu nea, randamentul clincher a fost mai o tonă pe oră. Cauzele ? tarea, întreținerea și necorespunzătoare a utilajelor, iar de aici apariția unui mare număr de opriri accidentale ; încărcarea sub capacitate a benzilor transportoare ; alimentarea neritmică și insuficientă, in unele perioade, a morilor de făină și de ciment ; ne- asigurarea Ia timp a pieselor de schimb ș.a. Iată, prin urmare una din explicațiile consumurilor specifice diferite din cele două unități.Mai mult insă decît atît, in anul 1983 la combinatul din Cimpulung nu au fost realizate unele dintre măsurile stabilite în adunarea generală a oamenilor muncii și care urmau să asigure creșterea fiabilității instalațiilor de filtrare mecanică, mărirea debitului de exhaustare Ia cuptoarele de clincher I și III, înlocuirea parțială a consumului de zgură cu oenușă de termocentrală și calcar. Prin urmare, nu s-a îndeplinit integral nici propriul program de modernizare a utilajelor, de perfecționare a tehnologiei de lucru. Iar a- ceasta constituie o altă explicație a consumurilor specifice diferite din ceie două combinate.— Desigur, cunoaștem toate aceste neajunsuri din propria noastră activitate, ne-a spus inginerul Ion Oprea, directorul tehnic al combinatului, întregul colectiv este hotărit însă să acționeze cu toate forțele pentru e- liminarea lor în cel mai scurt timp. Dealtfel, în luna ianuarie din acest

fost de 41,8 tone cu 3,2 tone mai Jiu. De aseme- cuptoarelor de mic cu aproape Exploa- repararea

în concluzieEste limpede că In toate unitățile producătoare de ciment există mari rhzerve de economisire a energiei. Nu-i mai puțin adevărat că, in perioada care a trecut din acest an, s-au întimpinat o serie de greutăți în alimentarea cu energie electrică și combustibil, ceea ce a influențat negativ nivelul consumurilor. „La unele combinate, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă și de 10—15 ori pe zi, ne-a spus tovarășul Gheorghe Vasiiescu, directorul tehnic al Centralei industriale a cimen-
a trecut din acest an, s-au întimpinat o serie de greutăți în cu energie electrică și combustibil, ceea ce a influențat nega- fost întreruptă și de 10—15 ori pe' zȚ ne-a spus*"tovarășultulul. Or, pentru repornirea instalațiilor, la unele combinate se consumă 40—50 MWh «in gol», fără să se realizeze producție. în consecință, inprimul trimestru al anului consumurile specifice de energie electrică și combustibil pe ansamblul centralei au fost depășite atît la fabricarea cimentului prin procedeul uscat, cit și prin procedeul umed".Această situație impune, fără îndoială, rezolvarea operativă a problemelor de care depinde alimentarea normală cu energie a combinatelor de fabricare a cimentului. în același timp, este necesar un efort mai susținut pentru modernizarea tehnologiilor și instalațiilor, pentru întărirea ordinii și disciplinei in toate unitățile din acest sector de activitate, pentru promovarea mai susținută a experienței Înaintate. Se poate șl trebuie ca planul la producția de ciment să fie realizat integral, dar cu consumuri energetice cit mai mici.

an, cind a fost realizat planul de producție, nu s-a mai depășit consumul normat de combustibil și e- nergie. lncepind insă din luna februarie am întimpinat mari greutăți in alimentarea cu energie electrică și gaz metan. într-o perioadă de 1 227 ore, deci de 51 zile, s-au înregistrat 175 decuplări totale de la rețeaua electrică și 196 limitări de putere. Din această cauză, pe lingă faptul că nu putem realiza planul de producție, se risipesc și mari cantități de combustibil. și energie pentru repornirea utilajelor. Semna- lînd acest neajuns, nu înseamnă că noi nu am întreprins nimic pentru economisirea energiei. Am întocmit un program cu 28 de măsuri tehnice și organizatorice pentru reducerea severă a consumului de combustibil și energie electrică.De notat că 20 din măsurile stabilite au și fost înfăptuite total sau partial. Totodată, la toate locurile de muncă, organizațiile de partid au intensificat activitatea politico- educativă pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru buna gospodărire a combustibililor, energiei și materiilor prime. „Aplicarea măsurilor stabilite este urmărită cu toată răspunderea Ia nivelul fiecărui birou al organizației de partid, precizează tovarășul Gheorgbc Cristian, secretarul comitetului de partid. Consiliul oamenilor muncii a hotărit reorganizarea comisiei energetice și a stabilit sarcini concrete pentru fiecare membru. De asemenea, echipe anume formate din membri ai comitetului de partid, ai consiliului oamenilor muncii controlează in toate schimburile modul cum sint gospodărite energia și combustibilul".

Ion TEODOR
Dumitru PRUNA 
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O FAMILIE OBIȘNUITĂ

DIN MAREA FAMILIE A TĂRII
8 iulie 1967...Membrii cooperativei agricole de producție din Roseți și alți mii și mii de cooperatori din județul Călărași îl aveau ca oaspete drag în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Pe ogoarele cooperativei începuse recoltatul orzului, griul se cocea, iar oamenii erau siguri de o recolta cum nu se mai pomenise în Bărăgan. La fel stăteau lucrurile și cu porumbul. Satul românesc, din clipa intrării lui pe făgașul agriculturii socialiste, așa cum prevăzuse partidul, înflorea, prindea puteri din ce în ce mai mari — gîndeau oamenii, pe bună dreptate. Și mai gindeau oamenii că, iată, in numai doi ani cîți trecuseră de la cutezătoarele hotărîri luate de comuniști în cel de-al IX-lea Congres al partidului, care abordaseră și problemele agriculturii în același spirit cu totul înnoitor, se intensificase mecanizarea, diversificindu-se sistema de mașini, se aplicau în practică cunoștințele științei agricole, fiecare cooperator era chemat să-și spună părerea în adunarea generală, să conducă, să hotărască în deplină cunoștință de cauză. „Ne aflăm pe un drum bun 1“ — spuneau ei, sprijinindu-și afirmația cu recoltele obținu

te, cu planul de producție pentru anul viitor, pe care-1 adoptaseră in adunarea generală. Se aflau, într-adevăr, pe drumul bun. Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pentru succesele obținute, dar, în legătură fu planul de producție stabilit pe baza rezultatelor anului 1967, le-a spus : „Dacă aș fi fost cooperator n-aș fi votat în adunarea generală un asemenea plan nemobilizator. Aveți toate condițiile să obțineți an de an rezultate tot mai bune în sporirea producției și, odată cu aceasta, a veniturilor cooperativei și a cîștigurilor membrilor ei“.Cuvinte înțelepte care s-au săpat adîțic in conștiința țăranilor cooperatori. Ideea continuei exigențe fie față de posibilitățile agriculturii, fie față de cele ale industriei avea să devină linia de conduită a milioane și milioane de oameni ai muncii, una din caracteristicile fundamentale ale întregii epoci de viguroase ascensiuni spre progres și bunăstare inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului.Pornind de la momentul acelei vizite de lucru cu adevărat memorabile, iată-ne, după 17 ani, în comuna Roseți, pe locul unde atunci, la 8 iulie 1967, țăranii cooperatori îl întîmpinau cu fierbinte dragoste pe secretarul general al partidului.
„Îndemnul tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
ne-a luminat în toți acești ani 

drumul muncii și vieții"

lucru- aceea.mîini- masă.
o zi cu soare mult, aceasta de astăzi —

kilograme la hectar. Ei, și în anul acela, 1967, lucrînd mai bine, folosind mai bine mașinile, socoteam să recoltăm nu 1 700, ci 3 000 de kilograme la hectar. Iar la porumb, de unde se obțineau pînă atunci 1 400— 1 500 de kilograme, eram siguri de 4 000 de kilograme. Gîndeam că noi am pus mai bine în valoare munca și pămîntul, deci făcuserăm treabă de ispravă.— Erați, cum s-ar spune, liniștiți din acest punct de vedere.— Așa îmi ziceam și eu, așa își spuneau și ceilalți cooperatori; că stăm bine și eram, în- tr-un fel, chiar mulțumiți, atît cît pot fi mulțumiți țăranii. Că, știți, ei nu-și prea spun mulțumirea în gura mare, după firea lor.— îl întîmpinați, așadar, la 8 iulie 1967, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, tari pe rezultatele în muncă.— Fără doar și poate. A vizitat cooperativa, a mers prin

— Cum s-au petrecut rile? Amintiți-vă de ziua Ce gînduri vă încercau?Ion Chițu își privește le. Mîinile îi odihnesc peMîini de țăran, aspre, bătucite, în ochii lui albaștri — rază de zîmbet.— Era cum esteîncepe el domol. Numai că era în iulie, că începuserăm recoltatul orzului. Priviți pe fereastră, acolo, la intrarea în cooperativă, mă aflam cu toți ai mei— nevasta cu cel mic în brațe și ceilalți șapte, în scară, de la cinci ani vîrștă la . șaptesprezece. Opt cu toții și cu noi doi— zece. Consătenii ne-au făcut favoarea îndemnîndu-ne: „Voi, alde Chițu, să-1 întîmpinați pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sînteți familie mare și de toate vîrstele". Și nea Pătru, cel mai bătrîn din sat, purta, pe o tavă cu ștergar, pîinea și sarea. Cum a fost? Emoție puternică! „E sărbătoare mare!"— spunea președintele cooperativei și.AIV gîndindu-se i.------------ ------------------------șînt ia locul lor. în legumlcultură, Lau plăcut vi-— Dar dumneavoastră ce gin-deați ? . ■— Tot așa, că e sărbătoare mare. Dar mă mai gîndeam la ceva...— La ce anume ?— Tovarășul Nicolae Ceaușescu fusese, cu o zi în urmă, oaspetele călărășenilor. La marea adunare populară din oraș luase cuvîntul, îi felicitase pe muncitorii de la întreprinderea de confecții, pe cei de la întreprinderea de materiale de construcții, dar îi criticase pe cei de la Combinatul de celuloză și hîr- tie, pentru că întreprinderea lor, chiar dacă era la s început, s-ar fi cuvenit să lucreze mai bine, să dea tot ce se aștepta de la ea într-un timp cît mai scurt. Spusese tovarășul Nicolae Ceaușescu acolo că și criticile sint necesare chiar dacă rezultatele în muncă sînt bune.— Acolo era vorba de industrie nu de agricultură.— Apoi, cum să vă spun eu dumneavoastră, gindul acela rostit de secretarul general al partidului s-a dovedit că se potrivea tare bine și la noi.— Cum vă putea interesa, de pildă, pe dumneavoastră ?— Doar cu un an în urmă, ca să dau un exemplu, realizaserăm la grîu 1 700 de kilograme la hectar. Nu se mai pomenise așa ceva, pentru că în Bărăgan se scotea, în medie, cam 700 de

Ca și la noi, dealtfel, după cum ne-a dovedit apoi. I-a întrebat pe rînd, pe toți, cum merg cu școala, ce gînduri de viitor au. „Să-ți trăiască 1 — mi-a spus cu căldură. Să faci oameni de nădejde din ei, folositori și agriculturii și industriei. Viitorul le e deschis în față 1“ Am meditat foarte mult la clipa aceea care mi-a rămas înscrisă în suflet pentru totdeauna. Parcă iar eram la început de drum. Dar un alt fel de început Fără gînduri grele, ■cu zări deschise și luminoase.A fost un început și cu gînduri grele ? Sigur că a fost. Ion Chițu ne-a povestit despre el în puține cuvinte. Trăise urgia războiului, apoi bucuria eliberării de la 23 August 1944. în acei ani se însurase, dar greutățile ii înnegurau totuși fruntea. Avea pămint puțin. Se gindea însă uneori cu un fel de resemnare că așa e omul, are greutăți în viață, dar dacă e sănătos le petrece. Numai că el nu mai era omul să se resemneze, nici timpul nu mai era a- celași, al resemnării, cei ce munceau deveniseră stăpînj pe propria soartă. Comuniștii îi chemau pe țărani să-și făurească alt viitor, să se unească în cooperativă, să-și schimbe viața.— Mă gîndeam pînă mă durea capul — își amintește el. Dacă aș fi rămas ca înainte, cine știe la ce boier aș fi lucrat cu copiii. Dar de năpasta asta scăpaserăm, cu boierii terminaserăm, pămîntul era de acum al nostru. Sau, dacă-î- dădeam la sțăpin trebuia, ■ pe timp de trei ani, să-i plătesc

anul acela cînd ajunseserăm departe, ca rezultate, de începutul cooperativei noastre, cînd ne săltaserăm bine din greutăți, cînd cooperativa și noi prinseserăm cheag bun, a fost, zic eu, tot un moment de început însă pe un alt drum, spre o viață mai bună. Ascultîndu-1 pe secretarul general al partidului înțelegeam că ajunseserăm să ne mulțumim totuși cu puțin, că nu se mai putea să avem pretenții scăzute față de noi și față de pămint, și față de viitorul copiilor noștri. Trebuia să ne schimbăm și modul de a gîndi, și pe cel de a acționa.— Totuși vă transformaserăți, erați un altfel de țăran, învăța- serăți să faceți altfel de agricultură.— Tocmai de aceea, să mă iau de pildă pe mine. Fusesem la început conducător de atelaj, apoi șef de echipă, șef de brigadă, magazioner, mi s-a dat responsabilitatea complexului de porci, a sectorului de ovine. învățam pe ruptelea și ca mine toți ceilalți. învățam să facem o altfel de agricultură, gîndeam economic, asta era, dar ca gospodari ne dovedeam încă departe de ceea ce ar fi trebuit să fim cu adevărat. Eu zic că tovarășul Nicolae Ceaușescu, văzîndu-ne rezultatele muncii — și ale noastre și ale țării întregi — a văzut totodată că a sosit momentul unei schimbări adinei in mai bine, și în agricultură, cum o văzuse și în in- dițstrie, cafe c^păta^a.ripi puter- hiee^Wuț^trebuia lucrat altfel.
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8 IULIE 1967. In cursul vizitei de. lucru pe meleagurile călărășene, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu florile dragostei și ale recunoștinței de locuitorii comunei Roseți ; printre cei veniți să-I intîmpine pe secretarul general al partidului s-a aflat și familia cu opt copii a țăranului cooperator Ion Chițu.Care a fost drumul vieții acestei familii țărănești, asemeni altor milioane de pe întreg cuprinsul țării, in cei 17 ani ce s-au scurs de la memorabila întilnire ? Reportajul publicat în pagina de față își propune, în aprilie 1984, să dea răspuns la această întrebare, in care se oglindește drumul de mari împliniri socialiste caracteristic acestor ani.
Pe Virgil Chițu, cel care întrebat de secretarul general al partidului in ce clasă se află, dar nu a mai apucat să răspundă pentru că în locul lui a răspuns, fiind mai iute de gură, fratelesău,. Alexandru, l-am......................   !n1le^UUltUră’ aceluVa^^să-L siu'găreâscL^Dar Industria socialistă’la ^rinduf ei propunea?pen!™ v®S^ cSthe^ cîSam?eu mt-î «rea. brațele de fnWă. și puteam țirfe; Sămînță pe cont propriu n-aveam de unde să iau ; cai pe cont propriu ? — și dacă murea unul nu rămîneam cu hamul jos ? Umblam cu o grapă de mărăcini, semănăm cu mina. Nu se poate, mi-am zis, comuniștii au dreptate. Trebuie să ne unim forțele, altfel. Și cînd a venit am intrat fără șovăială perativă.îl ascultam și parcă ne In- tilneam cu gindurile de atunci, cu frămîntările de atunci ale milioanelor și milioanelor de țărani de pe întreg cuprinsul țării care, întocmai ca Ion Chițu, urmînd cuvîntul comuniștilor, au pășit, după matură gîndire, hotăriți pe drumul cooperativei.— Vedeți dumneavoastră, spune Ion Chițu, intîlnirea noastră, a cooperatorilor din Roseți, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în

propunem pentru viitor,,a analizat pianul nostru de producție. Și atunci ne-a spus deschis, în față, că în locul nostru nu l-ar fi votat Pămintul poate da mai mult — o și dovedise pămîntul roditor al Bărăganului 1 — dacă e lucrat bine, la timp, cu pricepere, cu știință. Am înțeles că ambițios sporească omul trebuie să fie cu munca lui, să-și _________ puterile, mai ales cînd o face pentru el.— Și ce ați făcut, ce ați întreprins ?— Mai intîi am luat planul din nou în discuție, punct cu punct. Ne-am gîndit la o organizare mai bună a muncii, cum să folosim mai eficient mașinile, ce sămînță de soi mai acătării să băgăm sub brazdă... Știți, e foarte mult de spus, pentru că nu e vorba numai de planul din acel an, ci de tot ce s-a întîmplat, an de an, de a- tunci încoace, cu noi, cu toate satele. După cum se vede, nu a fost vorba de schimbarea unui simplu plan de producție, ci a unui întreg mod de a ne gîndi viața și munca. Ce a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu cînd a vizitat comuna noastră — cerința permanentă de a face mereu mai mult — avea înțelesuri mult mai adinei. Le dau acum de rost mai bine privind și destinul familiei mele, al satului meu. al tării întregi.

să trăim timpul in coo-

mințile instruite, se construiau marile platforme industriale, chiar și în jurul nostru, la Călărași, la Slobozia, la Oltenița, pe tot pămîntul țării. Copiii noștri aveau deschise larg porțile școlii. Unii s-au dus la liceele a- gricole sau la școlile profesionale sau la alte licee, la facultăți. Mă gîndeam eu că știu a- gricultură, că am învățat agrotehnică, că știu să reglez mașinile mai simple, dar ne trebuiau pentru viitor altfel de țărani, mai bine pregătiți în ale științei. Foloseam cole acum, brațele eliberau.— Deci, așa au cite unul, și copiii tră spre școlile profesionale.— Așa au plecat, pe rind I Să devină oameni cu o pregătire superioară atît de necesari și în agricultură, și în industrie.

mașini agri- de muncă seplecat, unul dumneavoas-

Au crescut ca oameni 
de nădejde ai țăriipe copiii Iul Ion Elena și Alexan-

cumva îi este dor de meleagul natal, de întinderea Bărăganului, de apa Borcei.— Cînd și cînd — mărturisește el. Dar cîmpia e la înde- rnîna mea. Oricînd în timpul liber fac un salt și sînt acolo.
gîst, cum se spune. Acum aș suferi dacă aș face un pas în afara meseriei mele. Știți, aici nu modelezi fierul, cum se pare, ci îi influențezi structura, pătrunzi cu gîndul la moleculele lui, le co- ’5aS?ks§acă Yreti> M3. >e

Țăran sau muncitor, 
aceeași răspundere 

față de viitorul patriei

I se citește pe față emoția. Privește fotografia, o privește intens. Și fotografia îl arată pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ți- nîndu-1 pe după umeri pe Virgil, penultimul băiat din familia Chițu, și le zîmbește celorlalți. îl întrebase pe acesta cum îl cheamă, în ce clasă este. Și in locul lui Virgil, Alexandru : ' .are doar 5 ani !“ „Pe el l-am întrebat, nu pe tine. Iă te uită,răspunsese „Nu e la școală.

ce isteț ești. Ia să te faci mai repede mare, să devii chimist, poate atunci Combinatul de celuloză din Călărași va merge ■ mai bine !“— După cum vedeți — spune Ion Chițu fără să-și ridice ochii de la fotografie — tovarășul Nicolae Ceaușescu, chiar glumind, tot la neajunsurile de la combinat se gindea, la faptul că acolo rezervele încă nu erau puse cum se cuvine în valoare.

I-am căutat Chițu. Fetele, drina, sînt căsătorite, au familii frumoase, cu copii, cu gospodării bine închegate, așa cum le-au stat exemplu părinții lor. Pe băieți am avut prilejul să-i cunoaștem la locurile lor de muncă.Să începem cu cel mai mic, Vasile, cel care atunci, la 8 iulie 1967, cînd secretarul general al partidului vizita comuna Roseți, se afla încă în brațele mamei sale. L-am întîlnit în halele Combinatului siderurgic Călărași. Trăiește bucuria și mîndria primului an de muncă în funcția de muncitor lăcătuș mecanic.Vă dați seama, ne spune noi facem oțel de Călă- Sînt primul din familie contribuie la nașterea oțe-el— rași. care lului. Știți, e ca și cum ai a- prinde soarele în Bărăgan.Ne emoționează entuziasmul lui tineresc și-1 ascultăm cu atenție cum își face planuri

gospodărești privind timpul lui care trebuie drămuit „pentru că sint la primii pași în meserie, pentru că abia acum Începe greul și trebuie să înveți mereu și mereu, să nu te surprindă obișnuința, rutina".— Ce este rutina, Vasile Chițu ?— O îmbătrînire prea repede. Deci, trebuie să nu îmbătrânești prea repede, să vezi lucrurile in schimbarea lor, să le ții din scurt. Cu alte cuvinte să ai gind viu și proaspăt.Secretarul comitetului de partid al uzinei. Nicolae Pavel, il privește surprins.— Ia te uită, se miră el cu glas tare. îmi place, Chițule, află că am să-ți urmăresc munca și dacă se acordă cu vorbele iese din tine un siderurgist în adevăratul înțeles al cuvintului. O să avem grijă dealtfel noi, comuniștii, ca lucrurile să se petreacă întocmai așa.Vasile Chițu roșește, ochii lui albaștri rid.

LL£j_JApLC fULArfilul u, 1 cilii llUcI I.dt. LXII ocLl L olilL civ _ lIlclLlZ.1. _JL7ciCcl , cgăsit la Roseți. ȚoemăT'Adtfseăâ"'eZAm știut H1H“ șSăîăfă ce'f’Xrrfeff,.realitate d Viața m&2i',no un camion cu furaje la fer- ca și fratele'Gheorghe.’Arrfvi- a tuturor celor care muncim mă* .Zootehnică. E dă * rîieserie * “Sht să lucrăm în'tr-o uzină;-"sâ ----- »_autom'ecaniC,. lucrează’ îh atelie- stăpînim prbcesb tehnig^,. ppm- rul C.A.P.-ului din'Roseți, dar plicate. Mereu îmi spun că sînt e și șofer cînd e nevoie.— Adică țăran, mărturisește el apăsat. Nu, nu m-am putut îndepărta de sat, de agricultură. E cea mai frumoasă meserie — aceea de țăran. Dar trebuie să te apropii de ea, pregătit bine intr-un domeniu sau altul, de care agricultura modernă are absolută nevoie. Mie mi-a plăcut mecanica.— Bine, dar mai ai frați calificați ca mecanici sau strungari în uzine. Cum de nu ai călcat pe urmele lor ?— Așa e. Alexandru și Gheor- ghe sînt muncitori la F.M.U.A.B. Am fost în vizită la ei, și in uzină am fost. M-a impresionat uzina. Cred că este una dintre cele mai moderne din țară. M-au îndemnat și frații să ră- min acolo. Nu am putut. Mie-mi trebuie cîmpul, să simt eu cum crește griul, să văd ce se întîm- plă cu el. să-1 dădăcesc. Și porumbul, și orzul. Vedeți, noi, țăranii, umblăm cu viața. Știință mai frumoasă decît asta, să sporești mereu viața, în fiecare anotimp, nu există, după mine. Dealtfel ești mereu ca intr-o continuă competiție cu tine însuți, înveți mereu și ești nemulțumit de ceea ce știi.— Dumneata ești însă mecanic auto.— Așa este, dar îmi practic meseria în agricultură. Ce fel de mecanic aș fi dacă acționînd de pildă pompele la irigații nu aș ști ce se întîmplă cu porumbul, sau cu griul sau, transpor- tînd furaje, nu aș ști ce înseamnă un animal, cum se îngrijește. Am deprins de la tata dragostea asta și de plante și de animale. O am în suflet și in singe.— O declarație cam patetică.— Ziceți-i cum vreți, dar agricultura e chiar mai complicată decît electronica — așa spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — și eu mă strădui să o învăț temeinic aceea.

la început de meserie, cu toate că am un stagiu de cîțiva ani — chiar dacă aud că sînt socotit printre lăcătușii mecanici buni. Dar ca să ți se spună că ești bun, cred eu, se cuvine să fii nemulțumit de tine, de cît știi, de cît cunoști. Așa că dorul meu cel mai aprins se numește altfel, se numește învățătura.— Totuși — îl incităm — ai meseria in mină, ce-ți mai trebuie ?— Nu pot gîndi așa, spune el și ni se pare că ne privește cu mirare. Ce fel de om al timpului tău ai fi dacă te mulțumești cu puțin ? Aș fi unul dintre cei care ar alimenta ideea minimei existențe în fața muncii sau a vieții, așa însă nu se poate trăi, înseamnă să vegetezi, ai fi amar ca pelinul de Bărăgan. Ce fel de comunist aș fi eu dacă nu m-aș strădui să împing lucrurile înainte ? Vedeți, timpul nu te așteaptă, trebuie să-1 depășești mereu, altfel... Scuzați-mă, pauza s-a ziua bună.

_ ------- - care muncimaici său'-fn atitea alte' uzine ale , tării, cu gindul la continua "• noastră perfecționare,
★Ion Chițu este strungar la întreprinderea de mecanică fină din Capitală.— Nu m-am gîndit niciodată să fiu printre primii. Poate e rău, nu știu.— Ești totuși printre primii strungari ai uzinei. Așa ne-ai- fost recomandat.— Știu că așa se spune și aș minți afirmind că nu-mi face plăcere. Am învățat de la tata să nu fac lucru de mîntuială. Nu mă împac deloc cu cuvîntul suficient. Știți, eu aveam 17 ani cînd l-am întîmpinat cu toată familia in sat pe secretarul general al partidului și mi-a rămas săpată in conștiință ideea rostită atunci de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața a mii de oameni, idee care apoi de-a ■ lungul acestor ani de adinei prefaceri economice și

tocmai de*într-o pauză, la îl reținem puțin pe Chițu. Aceiași ochi familiei Chițu, puțin mirați de întrebarea noastră, dacă nu.
F.M.U.A.B. Alexandru - albaștri ai

terminat, vă doresc
Nicolae Chițu sîntIon șigemeni. Au stat la școală în aceeași bancă, învățau și acasă împreună.— Unul citea și celălalt stătea cu ochii pironiți în tavan — povestea Ion Chițu-tatăl. I-am prins așa odată. „Ce faceți voi — le-am zis, asta e învățătură 7“ „Cum să nu fie, mi-a spus Nicolae. El citește, eu ascult și învăț !“ Am la școaiă. Da, dom’le, așa el. Era ager.Da, Nicolae e ager. I-a și lui agricultura și s-a cat mecanic la S.M.A. nești.— Cum de-ai părăsit meseria de mecanizator, nu ți-a plăcut?— Ba mi-a plăcut, dar am zis că vreau o meserie mai complicată, care să-mi pună mai mult la încercare mintea, aptitudinile. Un frate de-al tatălui meu lucra Ia Uzina Republica. L-am vizitat, am cunoscut uzina și m-am îndrăgostit de ea. Și am fost primit în colectivul ei, ca mecanic. Am devenit metalur-

controlat învățaplăcut califi- Ciocă-

DIN ALBUMULÎMPLINIRILOR SOCIALISTE
Roman, localitate evocînd momente istorice 

cu adinei Semnificații, vorbind elocvent despre seculara luptă pentru meatîrnare, pentru libertate socială și națională a poporuluinostru.Roman, oraș al plaiurilor moldovene, care intra în noul ev socialist al țării cu trista faimă a „orașelor în care nu se întîmplă nimic". noii sale dezvoltări în cei 40 de ani i noastre, consemnează în pagini profunda sa transformare, în locul de altădată ridieîndu-se, municipiu de astăzi, cu
Cronica ai libertății dense | prăfuitului oraș mîndru, modernul impunătoarele sale platforme industriale.Municipiul Roman care, prin întreprinderea 

sa de țevi, făurește aproape jumătate din producția de țevi laminate a țării...

Municipiul Roman — constructor de strun
guri carusel de mari dimensiuni, centru pu
ternic al industriei noastre chimice, al indus
triei materialelor de construcții, al industriei 
ușoare și alimentare.îndeosebi în ultimele două decenii de mărețe împliniri socialiste municipiul de la apa Moldovei a îmbrăcat haină nouă, reconstruin- du-se din temelii. Două treimi din populația 
orașului locuiește in apartamente noi, situate in cele opt cartiere noi ale orașului, concepute în arhitectura viguroasă, avîntată a acestor ani și care situează Romanul în rîndul celor mai frumoase localități urbane ale patriei noastre.Noul centru al municipiului Roman, adevărată emblemă a orașului nou, socialist.
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politice a adus-o cu stăruință în dialogul său permanent cu muncitorii, cu țăranii, intelectualii: avem rezerve uriașe, posibilități nu îndeajuns de fructificate, nu ne putem mulțumi cu puțin, fiecare om are rezer- ^b'Uriașe ;îWne)fJTOsuși, trebțiie doar să 'șt 16 pună în valoare prin muncă șt efort neîntrerupt. De ..fgpț. , agest. gîwd. al secretarului.' general domină întreaga noastră epocă, este gindul progresului continuu și al societății, și al omului însuși. Eu cred că tocmai conștiința a- cestui fapt trebuie să-1 caracterizeze pe omul timpului nostru, omul nou care se construiește in societatea noastră.— Nu ai nostalgia satului de unde ai pornit în viață?— V-am spus, îmi iubesc și îmi respect meseria, dar cînd îmi dau seama în ce anotimp mă aflu, imi spun: acum ai mei au ieșit la arat, sau la semănat, sau Ia săpat porumbul. După anotimp. Și simt chiar și mirosul cîmpului, tot după anotimp, pentru că fiecare anotimp are și el mirosul lui. Zîmbesc atunci în sinea mea, tot țăran am rămas! — gindesc și apoi mă scufund mai mult în lucrul meu, care mă pasionează.
Destinul unei familii în care 

se oglindește noul destin 
al națiunii noastre

In acea zi de 8 iulie 1967, secretarul general al partidului, sosit în comuna Roseți intr-o vizită de lucru, era întîmpinat de familia țăranului Ion Chițu. Cei 8 copii i-au inminat înaltului oaspete buchete de flori și au rostit, cu glasurile lor tinere, urarea de bun sosit. „Să-ți trăiască — i-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu lui Ion Chițu. Să faci din ci oameni de nădejde ai țării !“. Au trecut de atunci 17 ani. Copiii lui Ion Chițu din Roseți sint oameni de nădejde, așa cum sint generațiile care cresc sub îndrumarea partidului, în condițiile minunate create de noua noastră societate. în destinul acestor muncitori și țărani este parcă însumat destinul tuturor generațiilor care și-au dat și își dăruiesc tot ce au mai bun — gind și faptă — pentru făurirea visului de aur, comunismul.Iată, pe scurt, istoria unei familii din marea familie a țării, pornită din margine de Bărăgan în anii luminoși ai noii noastre vieți. Este, în același timp, prin gindul și fapta generației mai vîrstnice sau ale celei mai tinere, animate, dinamizate de gindirea clarvăzătoare, revoluționară a secretarului partidului, istoria unei epoci care, prin structura ei intimă, prin procesele ei complexe, de generoase înnoiri socialiste și comuniste, se caracterizează prin valorificarea plenară a potențialului uman și material al țării ; epoca pe drept cuvint numită Epoca Nicolae Ceaușescu, cea mai fertilă in împliniri din întreaga istorie a patriei.
DIonisie ȘINCAN 
Rochea SIM1ONESCU
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FIRM AREA LARGA
A INIȚIATIVEI MUNCITOREȘTI 
obiectiv permanent al organizațiilor de partidFESTIVALUL NATIONAL

socialiste

„CÎNTAREA ROMÂNIEI"
amplă manifestare a muncii și creației

„îmbinînd organic, într-o concepție armonioasă, activitatea în producție și activi
tatea cultural-educativă și artistică, Festivalul „Cîntarea României” s-a afirmat tot mai 
mult ca amplă manifestare a muncii și creației socialiste, cadru larg de manifestare a ta
lentelor creatoare ale poporului, de participare intensă a oamenilor muncii la viața spi
rituală nouă a țării”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cadru optim de afirmare 
a noii conștiințe

—==— Virgil BRĂDĂȚEANU -Inițiat cu viziune novatoare de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român. Festivalul național „Cîntarea României" se instaurează ca fenomen propriu socialismului românesc. Prin proprietatea de a valorifica surse, de a releva disponibilități și de a dinamiza energii la scara întregii națiuni. „Ciri- tarea României" a devenit o sărbătoare a spiritualității noastre, o modalitate de manifestare democratică a energiilor creatoare ale poporului, un cadru optim de făurire a omului nou. în acest spirit apreciază secretarul general al partidului rolul si funcția festivalului atunci cind subliniază marile lui semnificații, necesitatea de a se constitui intr-un larg cadru, democratic, de participare a oamenilor la creația strips împletită cu valorile morale ale muncii, pentru înflorirea patriei.Milioane de oameni de vîrste și profesii diferite, muncitori, țărani și intelectuali, români și de alte naționalități, înfrățiți în anii socialismului. iși afirmă prin muncă Si creație personalitatea, au satisfacția de a ști ce mare preț are în societatea noastră activitatea creatoare pusă in slujba formării omului nou. a bunăstării materiale si spirituale a patriei. Mișcarea artistică de amatori, prin amploarea șî accesibilitatea sa, este' o mișcare cu caracter de masă, reprezintă o modalitate democra- i tică de manifestare a disponibilităților creatoare ale multor^oamepi. un mediu cfe cultivare 6i educare pe plan etic și • estetic. în acest cădru, o dezvoltare fără precedent cunoaște de mai multi ani mișcarea teatrală de amatori. Ca om de teatru, preocupat de fenomenele noi care se produc în acest domeniu, mărturisesc bucuria cu care am înregistrat în acești ani. alături de mulți alți colegi ai mei, dezvoltarea interesului pentru teatru în rîndul unor largi categorii de oameni ai muncii, al unor muncitori și țărani, care, după orele în care-și îndeplinesc cu cinste sarcinile in uzine, pe ogoare. în săli de clasă sau în amfiteatrele si laboratoarele universitare, se îndreaptă către case de cultură și cămine culturale, către cluburi spre a-și îndeplini si aici o datorie, față de ei' înșiși si de ceilalți, spre comuniunea cu valorile artei, cu satisfacția de a crea și a transmite vibrant creația lor oamenilor. Sînt multi, nenumărați cei ce o fac si sînt pretutindeni : din Maramureș, de pe meleagurile moldovene, din Dobrogea. în Crișana. în Banat, pe platoul transilvan, la munte si la șes. în localități cu vechi tradiții de cultură sau în noi așezări edificate în acești ani. oameni care fac din nobila lor pasiune o veritabilă forță modelatoare și. cu o înaltă conștiință civică, participă la amplul proces de formare a oamenilor. Reprezentind un uriaș potențial creator, mișcarea teatrală de amatori constituie incă un titlu de noblețe spirituală a poporului nostru și. crin amploarea ei. stimulată în anii socialismului, o valoare vie. mereu activă, a tezaurului nostru sufletesc. Realizările sînt nenumărate, excepționalul ește întîlnit frecvent în performanțele unui colectiv sau ale altuia, ale unor interoreți de marcă. Păstrăm vie satisfacția, a noastră, a tuturor. de a fi întîlnit. în interpretarea amatorilor, eroi memorabili ai dramaturgiei clasice naționale, personaje ale lui Alecsandri, Ca- ragiale. Delavrancea ; stăruie, de asemenea, amintirea marii pasiuni cu care oamenii muncii s-au dă
Dubla vocație

a constructorului 
socialismului

Gheorghe TOMOZE1 -------- -...Cîteva antologii de texte, unele remarcabile, și o consfătuire bienală ținută la Arad, iată modalități prin care se pot face cunoscut! scriitorii țărani ai acestui sfirsit de veac. într-o Românie aflată biruitoare în lupta cu analfabetismul. Mihail Sadoveanu a deschis un Congres al scriitorilor anunfind că pentru întiia oară in istoria noastră toți recruții sînt știutori de carte. Cucerire a socialismului, eradicarea analfabetismului a anulat „cariera" neștiutorului de carte, continuator al Mioriței. și a propus posibile nume adăugate literaturii căreia ii zicem culte. Un mare merit in stimularea scriitorilor începători, iviți din rin- dul țăranilor si muncitorilor de azi, il are Festivalul național „Cîntarea României", festival care în manifestările lui de extremă diversitate încurajează munca, petrecută adeseori in anonimat, a cercurilor literare ale oamenilor muncii, o direcționează cu competentă și se vădește a fi bogată in recompense stimulative. 

ruit unor piese din noua noastră dramaturgie, piese cu ai căror eroi s-au identificat. în care și-au regăsit propriile aspirații si împliniri. universul lor specific de făuritori ai celei mal avansate orin- duiri sociale. Am găsit printre ei interpreți de succes ai comediilor lui A. Baranga, amatorii au impresionat prin înțelegere si dăruire în piesele lui Lovinescu sau Everac — acesta din urmă mult legat de mișcare, cu gindul la disponibilitățile căreia scrie, așa cum au făcut-o și o fac si al ti dramaturgi consacrați, de Ia M. Davi- doglu la Gh. Vlad. Dan Tărchilă ș.a., adesea prezenți in repertoriile mișcării de amatori. Remarcăm cu satisfacție, la dramaturgii din generațiile anilor mai apropiat!, predilecția pentru piesa scurtă, pe teme de mare actualitate, lucrări interesante pentru amatori și accesibile lor.Referindu-ne la repertoriul abordat de amatori, considerăm că nu există în principiu limite, inacce- sibilități, decît cele ce tin de o anume tehnică profesională. încolo, orice piesă eu un conținut bogat de idei și simțăminte, convingător transpuse artistic, așadar, orice piesă de valoare este bună pentru amatori, cu condiția să fie potrivită cu posibilitățile lor. să aibă personaje convenabile individualităților lor, personaje clare si bine construite, care să poată fi realizate aștfel încît șă. je dea satisfacție atît interpreților, cit și spectatorilor. Desigur, s-ar putea face și mai mult pentru a da acestor minunați oameni ai muncii creațiile pe care le merită, piesele inspirate din eroicul nostru trecut, din prezentul pe care-1 făurim, lucrări care să propună personaje proeminente din impresionanta galerie de eroi ai societății noastre de azi.Un cuvînt de prețuire se cuvine să aducem aici si celor care se ocupă cu multă pasiune și dăruire neprecupețită de atragerea oamenilor în această activitate, animatorilor. acelor însuflețiți instructori ai mișcării teatrale de amatori. Rolul lor este mare și permanent în consolidarea mișcării; în descoperirea talentelor, in sesizarea virtuților creatoare din fiecare colectivitate.Rezultantă a climatului prielnic din anii care au trecut de la istoricul 23 August 1944. evoluind către înflorirea pe care o cunoaște în condițiile integrării în Festivalul național „Cintarea României", mișcarea teatrală de amatori din țara noastră este pregătită să-și dovedească, o dată mai mult, maturitatea și eficienta ca factor de educație patriotică, revoluționară în raport cu evenimentele care marchează acest an. 1984. împlinirea a patru decenii de la declanșarea revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și desfășurarea, in acest an, a celui de-al XIII-lăa Congres al P.C.R.. sărbătorite si onorate prin vii fapte de muncă ale întregii națiuni, stimulează forțele creatoare din toate domeniile artei, duc la intensificarea activității, trezesc dorința de a le omagia prin realizări excepționale. Mișcarea artistică de amatori dispune de toate condițiile s-o facă prin piese cu conținut revoluționar, evocind actul de la 23 August și pe făuritorii lui. prin piese avînd ca sursă viața din acești 40 de ani de prefaceri revoluționare și construcție socialistă. intensificate fără precedent în anii care au urmat Congresului al IX-Iea al Partidului Comunist Roman.

în cadrul acestui mare festival a‘ avut loc, recent, cea de-a doua ediție a consfătuirii cenaclurilor și cercurilor literare pe țară. La Focșani, unul dintre orașele Unirii, a fost — simbolic — un nimerit loc de intilnire. deci de unire a aspirațiilor celor mai curate, pentru reprezentanți ai cenaclurilor literare din absolut toate județele tării, din rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii. S-a vorbit, evident, mult. Dar, trebuie să recunosc. vorbirile au avut consistentă, n-au fost simple „vorbării" și in atmosfera colocvială înstăpînită ca de la. sine in locurile de sfat con- fratern am avut prilejul să cunosc poeți și prozatori de certă înzestrare, unii cu nume adunate ..pe-o carte" ori mai multe, alții aflati în așteptarea acestui, moment.Dar un cenaclu e doar o rampă de lansare, o anticameră a literaturii (de fapt a.... redacțiilor de edituri) ? Nicidecum. Ar fi o eroare să credem că e necesar ori că ar fi posibil ca toți membrii unui cenaclu să ajungă scriitori. Oricît 

de conștiincioasă ar fi participarea la ședințele de cenaclu, oricît de promițătoare ar fi „semnele" primelor încercări e limpede că nimeni nu se așteaptă ca această comuniune de iubitori ai literaturii să poată deveni o „școală" de literatură ori o fabricatoare de talente. Or, rivna, munc? „asupra textului", pasiunea devoratoare pentru cuvintul tipărit nu sînt, vai, îndeajuns spre a consfinți nașterea unui nou scriitor. Se glumește cumva citindu-se comod butada — dulce și neadevărată — că arta ar presupune în primul rind un uriaș consum de sudoare și ceva mai la urmă har. Fără talent e absurd să crezi in șansa de a fi scriitor.Iată de ce am fost impresionat de realismul vorbitorilor de Ia Focșani care n-au încercat (cum se face uneori) să inventarieze insuccesele lor ' in „bătălia" cu editurile, n-au schițat (cum in reviste mai citim uneori) semnele unui „război" al generațiilor, ci au vorbit simplu, obiectiv despre dorința lor de a se instrui, de a învăța de la cei mai buni, neimpresionați de veleitarismul afișat al celor ce văd în scris doar un mijloc de chiverniseală. Un concurs literar instituit ad-hoc, și care a obligat juriul la două nopți albe, a dat și el rezultate îmbucurătoare. Premiile — numeroase — au fost acordate unor muncitori, mineri, profesori, elevi, militari, îndrăgostiți de verb (poeții au fost ca de obicei în majoritate), dar care nu și-ar schimba profesiile socotin- du-se de pe acum scriitori în deplinul înțeles al acestui cuvînt (și ce copleșitor sunet are acest cuvînt, cită suferință, cită trudă însoțește puținele momente de succes literar !). Nu, tinerii, ca și mai puțin tinerii prezenți la Focșani mi-atj .părut mîndri de, dubla lor,, vocație, ’ așa cum cu' frumoasă-'
Viața și munca poporului
- izvoarele artei militante

' Vasile TOMESCU ■ ■ ■ ■Născută ca un mijloc specific de comunicare, ca o formă distinctă de exprimare a gindirii și sensibilității umane, muzica, în tot ce a realizat ea mai peren și profund, a confirmat vocația de a se adresa marilor mase de iubitori ai frumosului. Iată cit de adevărat și de emoționant definea secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul profund educativ al cîntecu- lui în viața poporului nostru : „Cîntecul i-a însuflețit odinioară pe înaintașii noștri in lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru înfăptuirea unirii, crearea statului național unitar și cucerirea independenței, în lupta revoluționară împotriva exploatării și împilării. în anii de după eliberare, in marile bătălii duse pentru victoria revoluției socialiste și transformarea revoluționară a societății, cîntecul a sporit marele elan patriotic al maselor, a răscolit conștiințe, chemind tot ce avea mai bun națiunea noastră Ia realizarea programului partidului comunist, la munca pentru refacerea și înflorirea socialistă a țării".Este un fapt incontestabil că marele făuritor al cintecului menit să înfrunte timpul este poporul, că din sentimentele și aspirațiile lui s-au născut opere ce au dăinuit și sint la fel de proaspete și astăzi. Cu mai bine de un secol în urmă, Ciprian Porumbescu dăduse glas acestei nobile profesiuni de credință : „Dacă este vorba de vreun componist pe care l-am studiat și-l studiez și acum încă cu multă diligentă, atunci îmi permit a spune că componistul acesta este insuși poporul nostru". Iată izvorul nepieritor, mereu proaspăt, din care s-au născut „Tricolorul" și „Pe-al nostru steag", cintece care au însuflețit masele, le-au sporit încrederea in viitorul națiunii noastre, îndemnul rostit de Enescu : „Trebuie să lucrăm ca să răspindim și să dezvoltăm cit mai mult muzica în toate păturile populației" a călăuzit propriul drum al marelui nostru muzician, ca și al generațiilor care i-au urmat exemplul, militînd ca arta să fie la înălțimea a ceea ce autorul Sonatei „in caracter popular românesc" definea ca reprezentind „vremuri extraordinare de prefacere".în societatea noastră socialistă multilateral dezvoltată, viața artistică este unul din aspectele activității spirituale la a cărei intensă desfășurare participă întreaga națiune, întregul popor. Depășind limitele orientării de clasă pe care i le-a conferit vechile orin- dviri — și împotriva cărora s-au îndreptat crezul și lupta atitor generații de muzicieni patrioți, democrat! •— cultura noastră muzicală contemporană este un bun al întregului popor, făurit prin idealuri și concepții comune muzicienilor profesioniști, ca și maselor de oameni ai muncii, artiștilor amatori, in general, Iubitorilor artei muzicale. Instituționalizat la nivelul Întregii țări prin Festivalul național „Cîntarea României" — ctitorie de profunde semnificații a secretarului general al partidului — dialogul slujitorilor muzicii cu masele de oameni ai muncii, cu cercurile largi ale celor care Îndrăgesc arta este azi o școală per

chibzuință și acut simț al proporțiilor ei au vorbit despre proiectele lor de viitor (tipărirea unor culegeri colective, participarea la concursuri literare și la șezători).Ca unul care am apucat o perioadă în care activitatea cercurilor literare era privită cu o vinovată lipsă de interes, am văzut în grija ce li se acordă în acești ultimi ani un remarcabil act de cultură ce va rodi.Observațiilor cu totul pozitive de pînă acum le adaug și cîteva sugestii. Poate că media de vîrstă a unor conduceri de cenaclu e prea... ridicată. Poate că tinerii ar putea fi și mai mult implicați în activitățile, diverse ale acestor cenacluri. Poate că ar trebui eliminată nota excesiv-festivistă a întîlnirii membrilor de cenaclu cu scriitorii consacrați : locul comodei șezători comune l-ar putea lua convorbirea pe teme de „atelier".Am aminti exemplul publicațiilor de cultură care, periodic, încredințează cîteva pagini scriitorilor din orașe /înde nu apar reviste („Ateneu" și „Convorbiri literare") și cred că exemplul lor poate fi urmat. „Pagini(le) botoșă- nene" de pildă, ori suplimentul sucevean al „Ateneu“-lui și-au ciș- tigat multe simpatii și reușesc, depășind anevoința condiției de revistă în revistă, să capete individualitate și să propună cititorului nume despre care poate sg va vorbi...închei aceste succinte însemnări cu credința că a încuraja activitatea cercurilor literare e o datorie și o onoare. Ele ființează în aproape toate localitățile țării, sînt propagatoare pasionate ale iubirii pentru frumos și, e sigur, vor avea un cuvînt greu, peste ani, la alcătuirea dacă nu a Istoriilor literaturii, măcar, a . dicționarelor da scriitori...

manentă in care se învață frumosul pentru 'toți, un mijloc activ și eficace pentru îmbogățirea orizontului de cunoștințe, a experienței de viață și de creație. Un aspect de mare semnificație al activităților ample desfășurate in cadrul Festivalului muncii și creației socialiste „Cîntarea României" îl constituie fără îndoială drumul larg creat muzicii către masele de oameni ai muncii, dialogul permanent cu publicul — beneficiarul artei și culturii socialiste, o artă cu înalte virtuți educative. Con- certele-dezbatere organizate pe platforme industriale, în unitățile agricole și școli, cursurile din cadrul universităților cultural-știin- țifice, discul și cartea muzicală, activitatea în cenaclurile și casele de cultură, in cercurile muzicale care grupează pe muzicienii amatori în jurul compozitorilor și interpretelor profesioniști, munca in juriile concursurilor din județele țării sînt tot atîtea mijloace vii și eficiente de conjugare a eforturilor intr-o unică și înaltă finalitate educativă. Convergența acestor strădanii se dovedește fructuoasă in multiple direcții. Astfel, dacă un ansamblu interpretativ cum este corul „Madrigal" creat de Marin Constantin a atins desăvîrșirea este pentru că el se află in permanență in mijlocul maselor de iubitori ai muzicii, al oamenilor muncii, a căror prețuire constituie pentru orice creator un motiv de mîndrie, dar și de mare răspundere față de propria sa perfecționare, față de calitatea muncii sale. Numai în fața publicului, cintînd și interpreted lucrări de calitate pentru oamenii țării, creatorii iși pot verifica și îndeplini menirea lor. Fructuoase se dovedesc frecventele dialoguri ale compozitorilor-dirijori cu formații corale muncitorești, ca de exemplu Radu Paladi, care a conlucrat cu corul de la Putna, prilejuind crearea și interpretarea unor piese vibrante cum este „Hora de la Putna". Pentru ansamblul muzical „Lira" din Brăila, compozitorul Dumitru Capoianu a creat cantata „Pămîntul", care a și fost interpretată de pasionațil artiști amatori. Un model de dăruire și măiestrie puse in slujba cultivării frumosului il constituie corul din comuna Marga, județul Caraș- Severin, format de Dumitru Jom- pan, imbinind spontaneitatea artei de amatori cu experiența și pregătirea care se apropie de nivelul profesionist. Sint numai cîteva exemple dintre numeroasele ce se pot da și care demonstrează cu putere că marele festival a atras la viață artistică a țării, a tuturor localităților un mare potențial creator aparținind oamenilor muncii de la orașe și sate și că, in acest fel, creația românească militantă de azi a căpătat proporțiile unui fenomen cu adevărat de masă. Ea se dezvoltă în strinsă legătură cu munca și aspirațiile celor multi, tn- deplinindu-și nobila el misiune educativă, în afara căreia s-ar ofili și steriliza.Numai in strinsă legătură cu poporul, reflectînd aspirațiile și sentimentele lui, muzica românească de azi poate însufleți oamenii, sporind marele elan patriotic al maselor.

Documentele aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 martie a.c. subliniază necesitatea folosirii întregii baze materiale și umane de care dispune economia noastră, pentru a se asigura creșterea continuă a calității și competitivității produselor românești, sporirea productivității muncii, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale și combustibili, ridicarea eficienței economice, îndeplinirea integrală a planului pe 1984 și întregul cincinal. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta cu acest prilej că, acționind în deplină unitate, oamenii muncii, sub conducerea organizațiilor de partid, pot soluționa cu succes toate aceste probleme. Iar printre pirghiile cele mal eficiente de mobilizare a oamenilor muncii pentru atingerea acestor obiective se află organizațiile de masă și obștești care cuprind, practic, întreaga populație activă. Și acolo unde organele de partid asigură o îndrumare unitară a acestor organizații, se creează terenul fertil al valorificării depline a forței creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, ilustrată prin inițiative de o deosebită eficiență. Corespondenții noștri din mai multe județe au consemnat, la fața locului, cîteva dintre acestea.
Generalizarea unei expe

riențe valoroase asPectul pe care Dan Plăeșu ni l-a relatat de la Șantierul naval Galați. La atelierele de confecționat construcții corp a fost lansată inițiativa „Din aceeași cantitate de metal mai multe repere confecționate". Resturile de metal au fost marcate, așezate în rastele pe grupe de dimensiuni și calități, ele fiind apoi dirijate pentru executarea unor alte piese de saturare Ia nave sau chiar a unor produse solicitate de alți beneficiari din afara șantierului. Venind în intimpinarea unui obiectiv de maximă importantă înscris in planurile de măsuri ale comitetului de partid, acesta a decis ca inițiativa să fie generalizată la scara întregului șantier. în cadrul tuturor grupelor sindicale a fost pusă în dezbatere experiența de la atelierele de confecționat construcții corp, au fost avansate propuneri și sugestii legate de aplicarea inițiativei potrivit specificului locurilor de producție. Formațiile de lucru au primit sarcini concrete în acest sens, au fost popularizate diferite metode de economisire a metalului și rezultatele obținute în urma aplicării acestora de către unele colective de muncă. Totodată, organizațiile sindicale au inițiat cursuri pe teme profesionale, schimburi de experiență. Prin generalizarea inițiativei amintite și prin alte mijloace, oamenii muncii de la Șantierul naval Galați și-au propus să economisească în acest an 4 000, tone laminate finite pline Și să rec'S^ȘreSS 2,50(j tone de oțif.f)> r'
Acțiuni tinerești — răspun

dere matură ideea pe car® o subliniază Gheorghe Giurgiu !n corespondența de la întreprinderea 
„Electromureș" din Tîrgu Mureș —

Servicii după preferințele cetățeniiorDin datele centralizate la forul coordonator al cooperației meșteșugărești — UCECOM — rezultă că, în prezent, gradul de diversificare a serviciilor este de circa 90 la sută (față de haremurile minimale stabilite), intr-o serie de județe, precum Bihor, Caraș-Severin, Constanța, Hunedoara, Iași, Prahova, Tulcea, nivelul diversificării serviciilor fiind cu mult sub nivelul mediu pe țară. Iată de ce. avîndu-se în vedere cerința acoperirii cit mai corespunzătoare a solicitărilor populației, s-a stabilit atingerea, încă din acest an, in toate județele țării, a haremurilor minimale de diversificare, prevăzute inițial pentru sfirșitul cincinalului.Cum trebuie procedat pentru îndeplinirea acestui important obiectiv ? Dată fiind importanța socială a procesului de diversificare a serviciilor publice, considerăm utilă prezentarea unor aspecte din experiența unul județ in care s-a reușit asigurarea, încă de la șfîrșitul anului 1981, a nivelului de diversificare stabilit pentru 1985. Este vorba de județul BACAU, unde actualul grad de diversificare a serviciilor meșteșugărești depășește nivelul de 109 la sută.— întreaga acțiune de diversificare se desfășoară Ia noi în județ pornindu-se de la propunerile și sugestiile cetățenilor — ne-a spus tovarășa Elena Tindeche, vicepreședintă a Uniunii județene a cooperației meșteșugărești Bacău. Nici o decizie privind înființarea de noi unități ori reprofilarea de ateliere nu se ia fără să se aibă în vedere preferințele cetățenilor.— Cum procedați, practic ?— înainte de a întocmi planurile de investiție testăm utilitatea și oportunitatea — din punctul de vedere al cetățenilor — a obiectivelor Ia care ne-am gîndit. Astfel, anul trecut s-a modernizat cartierul gării din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Odată cu realizarea noilor construcții, a noilor blocuri de locuințe, era necesar să înființăm și noi ateliere de prestații meșteșugărești. Proiectant» ne rezervaseră șapte spații. Ce profile să amplasăm in aceste spații ? — iată întrebarea la care trebuia să răspundem. După rutină ar fi însemnat să deschidem ghidul orientativ și să ne inspirăm de acolo, stabilind „operativ" — in realitate din birou — profilul noilor unități. Dar n-am procedat așa. Am mers la consiliul popular din localitate și am luat in discuție propunerile și sugestiile cetățenilor in posesia cărora se afla consiliul popular. Rezultatul 1 Profilele noilor unități au fost altele decit cele pe care noi, organizatorii, le presupuneam. Un exemplu : în locul atelierului de tricotaje, la care ne gindiserăm noi, am înființat o unitate de spălat și curățat chimic, solicitată de cetățeni. Autorii propu

una dintre cele mai mari unități economice din județ. Pe cele trei platforme ale unității lucrează peste 3 200 de uteciști. Avînd în vedere puternicul detașament de tineri din cadrul întreprinderii, organizația de partid a acordat o deosebită atenție exercitării atribuției sale de a asigura conducerea politică directă a organizației U.T.C. Analizarea periodică a activității organizațiilor U.T.C., fixarea de răspunderi precise comuniștilor care acționează în aceste organizații, angajarea tuturor factorilor educaționali în formarea la tineri a unei atitudini înaintate față de muncă, față de interesele întreprinderii s-au materializat în remarcabilele succese în producție.La propunerea tinerilor a fost declanșată și generalizată inițiativa „Joia muncii și hărniciei", prin care uteciștii s-au angajat ca, în două zile pe lună, să folosească numai materiale recuperabile. în același timp, tinerii din întreprindere au
VIAȚA DE PARTID

efectuat proiectarea unor produse cu caracteristici tehnico-productive superioare. asigurind un înalt grad de prelucrare a materiei prime, au pus la punct o instalație de recuperare a cuprului, au elaborat instrucțiuni precise pentru sortarea și valorificarea lui. Totodată, in cadrul inițiativei „Știință, tehnică, producție" au rezolvat cu forțe proprii nu mai puțin de 21 de teme de cercetare. Aceste inițiative, ca și altele, s-au concretizat în obținerea unor însemnate economii de materiale și energie. Bilanțul cu care tinerii de aici au încheiat primul trimestru al acestui an este rodnic. în această perioadă ei au economisit și valorificat materiale in valoare de, 100 000 lei.
De la propuneri individu

ale — la inițiative colective, întreprinderea de stofe „Dorobanțul" din Ploiești este, de mai mulți ani, una din unitățile fruntașe pe ramură. După cum ne informează Constantin Căpraru, acest remarcabil succes se datorează și faptului că propunerile și sugestiile oamenilor muncii nu rămîn consemnate doar în procese verbale, ci, în măsura în care se dovedesc judicioase, sînt traduse ne- întirziat in viață. Este efectul unei perseverente preocupări a comitetului de partid care a acționat cu vigoare pentru valorificarea ideilor și sugestiilor pe care oamenii muncii le-au avansat cu diferite prilejuri. Totodată, comitetul de partid a îndrumat cu eficiență organizațiile sindicale, ale U.T.C., comisiile de femei de a prelua și extinde inițiativele valoroase. Astfel, intr-o adunare generală.# oamenilor muncii divanul, trecut, filatoarele Aurica Cimpeanu și Sofia Dumitru au arătat că in filatură se risipesc firele rupte, propu- nind ca ele să fie strînse cu multă grijă, sortate și apoi, printr-o tehnologie adecvată, să fie reintroduse în producție. La început nu toate fi

nerii. cetățenii, cunoscind cel mai bine nevoile cartierului, motivau, pe bună dreptate, că la atelierul de tricotaje se apelează mai rar și solici- tantii se pot deplasa pînă la celălalt atelier existent în zonă, pe cind la unitatea de spălat și curățat chimic se apelează mai des ; or, cea mai apropiată unitate de profil era amplasată la circa 4 kilometri. Tot pe baza propunerilor cetățenilor am stabilit și profilul celorlalte unități din zonă. Similar s-a procedat în cartierul Miorița II din Bacău și in noul centru civic din Tirgu-Ocna.Propunerile și sugestiile cetățenilor nu sint folosite doar la f. -ida- mentarea programelor de inves.iții.
încă din acest an, unități
le cooperației meșteșugă
rești urmează să asigure 
nivelul de diversificare a 
serviciilor prevăzut pentru 
întregul cincinal. Ce se 
poate reține, în acest scop, 
din experiența unui județ 
cu bune rezultate - Bacău?

ci și Ia organizarea unor servicii „în premieră" pe plan local. Bunăoară, recent au fost înființate in Bacău o unitate de gimnastică medicală, o alta de servicii familiale (supravegheat copii, îngrijiri bolnavi etc) și o unitate de învățat limbi străine prin cursuri intensive. Pentru a determina dimensiunile de organizare a noilor unități, adică volumul lor de activitate, au fost, de asemenea, consultați cetățenii.— Prin ce modalități anume realizați dialogul cu cetățenii pentru captarea propunerilor și sugestiilor acestora ?— Formele sint diverse. In principal beneficiem de sprijinul consiliilor populare, cărora, practic, le parvin cele mal multe propuneri și sugestii cetățenești. Se adaugă apoi propunerile și sugestiile pe care le culegem direct, prin modalitățile noastre specifice de dialog cu publicul. Numesc aici consemnările din „jurnalul cumpărătorului" de la unitățile de servire, testele-sondaj pe care le organizăm în rîndul clienți- lor, audiențele și scrisorile primite de cooperative și uniunea noastră județeană de la cetățeni. Acordăm cea mai mare atenție dialogului cu publicul, materializării propunerilor cetățenești, conștienți că de receptivitatea noastră depinde asigurarea unui grad de organizare și diversificare a serviciilor la nivelul exigențelor solicitanților. Ceea ce consti

latoarele erau încredințate de eficiența acestei inițiative. într-o adunare de partid deschisă a fost adoptat un plan de măsuri pentru generalizarea acestei inițiative în care au fost implicate și organizațiile de masă și obștești. în prezent la această acțiune participă 700 de muncitoare, ceea ce a făcut ca de Ia începutul anului și pînă acum să se recupereze patru tone de materie primă reciclabilă, ceea ce a însemna. . țesături în valoare de peste un mi I lion de lei.
Exemplul comuniștilor - , 

factor important in mobl 
lizarea celorlalți oameni c 
muncii. Pe lingă faPtul că uri < membru de partid dintr-o intrepr. ' ' dere industrială, de exemplu, , pot reveni sarcini deosebite în ; găsi noi soluții în vederea realizării de economii de energie electrică, combustibil, materii prime ș.. materiale, el este dator să acționez- pentru mobilizarea tuturor tovarăși- i lor săi de muncă la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin unui colectiv in întregul său. Este și ideea pe care o pune în evidență relatarea lui Ștefan Dinică de la întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia. Comitetul de partid de la această unitate a trasat sarcină inginerului Napol Popescu din activul de partid să coordoneze acțiunea de reducere a consumului de combustibil și energie prin recuperarea căldurii degajate de cuptoarele-tunel de ardere a porțelanului. Urmind exemplul comuniștilor care activează în organizațiile U.T.C. și in grupele sindicale și alți muncitori s-au alăturat acestei acțiuni, contribuind la realizarea a patru recuperatoare care asigură cu căldură încălzirea pavilionului tehnic, a grupurilor sociale și a unui nou atelier. Reușita acestei acțiuni a determinat și alte inițiative similare. Astfel, în secția a Il-a, printr-un procedeu simplu, căldura din hala cuptoarelor este utilizată la încălzirea celorlalte ateliere și spații. Prin finalizarea măsurilor de recuperare a căldurii, întreprinderea economisește anual 153 tone de combustibil convențional, echivalentul a aproximativ 133 000 mc gaz metan.

★Acțiuni, fapte, inițiative care atestă sursa inepuizabilă de creativitate a colectivelor de oameni ai muncii, tezaurul de experiență acumulat treptat în activitatea lor cotidiană, în găsirea de soluții la noile și tot mai complexele sarcini ce le revin. Valorificarea acestui inestimabil potențial, așa cum o dovedesc și exemplele amintite, presupune din partea organelor și organizațiilor de partid îmbunătățirea permanentă a metodelor, mijloacelor și formelor de orientare, sprijin și control al organizațiilor de masă și obștești în așa fdl. Jncîti fiecare . oth al muncii ;să participe cu întreaga sa capacitate profesională, în deplină cunoștință de cauză, Ia înfăptuirea Programului partidului de înflorire multilaterală a patriei.
Constantin VARVARA

tuie însuși sensul existentei și al activității unităților meșteșugărești.In județul Bacău s-a conturat o interesantă experiență în valorificarea propunerilor cetățenești și in privința unei alte categor ' de servicii publice — anume, ser; ile de gospodărie comunală. Amănunte ne-au fost furnizate de tovarășul Nicolae Matei, prlm-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Bacău.— In cadrul dialogului nostru cu cetățenii se formulează numeroase propuneri privind serviciile publice, în sesiunile consiliului popular, la intilnirile dintre deputați și alegători, la „Tribuna democrației", la adunările cetățenești, Ia intilnirile semestriale ale primarului cu cetățenii, cu prilejul audiențelor și scrisorilor adresate consiliului popular oamenii fac diferite sugestii care privesc toate categoriile de servicii publice. In calitate de organ al administrației de stat, consiliul nostru popular, comitetul său executiv nu se rezumă doar la a colecta aceste sugestii. Se și implică direct în finalizarea lor, antrenînd oamenii la acțiunile de înfăptuire a propunerilor. Așa, bunăoară, într-o adunare cetățenească, mal mulți locatari din blocul nr. 34 de pe str. Aviatori au propus să modificăm sistemul de canalizare a imobilului. După ce propunerea a fost analizată, am mobilizat cetățenii, prin asociația de locatari, Ia lucrările ce trebuiau executate. Șl oamenii au ajutat efectiv la săparea și astuparea șanțurilor, la montarea conductelor. La fel s-a procedat și în cazul unor lucrări de racordare la rețeaua de gaze naturale. Cetățenii au participat activ, săpind șanțurile, ajutind la montarea conductelor subterane, la vopsirea conductelor* exterioare. Exemple se mai pot da. In toate cazurile, cetățenii au fost nu doar autori ai propunerilor, ci și participant! direcți la înfăptuirea lor. Se poate deci spune că dialogul pe care consiliul popular 11 mijlocește intre cetățeni și organizatorii de servicii este un dialog al faptelor, in sensul cel mai concret al cuvîntului.Reușitele acumulate in județul Bacău pe linia extinderii și perfecționării serviciilor publice pe baza propunerilor și sugestiilor cetățenilor trebuie considerate doar un început. Cerințele populației fiind într-o continuă extindere, se impune stimularea, pe mai departe, a dialogului organizatorilor de servicii cu cetățenii, pentru a găsi întotdeauna soluții de natură să asigure acoperirea la un nivel superior a solicitărilor publicului.
Mihai IONESCU 
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii”
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul R. P. Congo(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Republicii Populare Congo, STANISLAS CHARLES BAT- 
HEAS — MOLLOMB, a transmis Președintelui Nicolae Ceaușescu ex- ■vesia sentimentelor de înaltă stimă f . considerație ale președintelui Comitetului Central al Partidului Con- olez al Muncii, președintele Repu- f clicii Populare Congo, colonel Denis issou Nguesso.I Sîn cuvintarea prezentată de amba- .rjor sînt relevate relațiile de prie- f mie și colaborare care s-au stator- ■islt și se dezvoltă intre Republica ■pulară Congo și Republica Socia- i >tă România, pe baza respectului și avantajului reciproc.Primind scrisorile de acreditare, i

președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru sentimentele exprimate și a adresat, la rindul său, cele mai bune urări președintelui Denis Sassou Nguesso.în cuvintarea șefului statului mân se subliniază că poporul tru este angajat ferm, cu toate țele sale, în făurirea societății cialiste multilateral dezvoltate, același timp, se menționeazăRomânia desfășoară o largă activitate pe plan internațional, militînd hotărît pentru o politică de pace, dezarmare, destindere și independentă națională, de înțelegere și colaborare între națiuni.Evocîndu-se cu satisfacție bunele raporturi dintre Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al Muncii, dintre Republica Socialistă

ro- nos- for-so-In că

România și Republica Populară Congo, în cuvîntare este reafirmată voința țării noastre de a imprima un curs tot mai dinamic și de a da un conținut tot mai bogat colaborării româno-congoleze, atît pe tărim bilateral, cît și în sfera vieții internaționale, in spiritul înțelegerilor și ho- tărîrilor convenite la nivel înalt.Președintele României a urat ambasadorului succes deplin în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitate și la convorbirea ce a avut loc cu acest prilej au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
f ziei(Urmare din pag. I)Tnmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul malayezian, ZAIBEDAH 

BTE HI AHMAD, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român un cordial salut și cele mai bune urări din partea suveranului Malayeziei, precum și a guvernului și poporului malayezian.în cuvintarea prezentată de ambasador este relevată importanța deosebită a vizitei efectuate în Malaye- zia de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în 1982, precum și a vizitei primului ministru malayezian, dr. Mahathir Mohamad, în România, din anul trecut, pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și a colaborării româno-malayeziene în

viața internațională. Este reliefată, de asemenea, contribuția României Ia eforturile de reglementare pașnică a diferitelor conflicte din lume.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesaj și a adresat din partea sa, a guvernului și poporului român, un cordial salut și cele mai bune urări suveranului Malayeziei, guvernului și poporului malayezian.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român se subliniază că România este vital interesată în promovarea unei politici de largă cooperare cu toate țările, în statornicirea unui climat de pace, înțelegere și securitate în întreaga lume. Se a- rată că între țările noastre s-au sta-

tornicit bune raporturi de prietenie și colaborare, bazate pe deplină e- galitate, stimă și respect reciproc — relații care servesc intereselor de progres ale popoarelor român și malayezian, contribuind, totodată, la realizarea aspirațiilor de pace, prosperitate și progres ale lumii contemporane.Președintele României a urat am- basadoarei Malayeziei succes deplin în misiunea ce i-a fost încredințată și a asigurat-o de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitate și la convorbirea ce a avut loc cu acest prilej au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru A- postoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
NOUL—PROFESIUNEA REVOLUȚIONARULUI(Urmare din pag. I)cii, unde sint și vicepreședinte, am propus schimbarea lui cu unul de putere mai mică, de 22 kilowați. Idee care n-a... convins. Ba, s-au exprimat și temeri că propunerea in cauză nu-i suficient de bine cumpănită și ar putea avea drept efect chiar micșorarea producției.— Propunerea dumneavoastră era... grăbită ?— Nu. Calculasem totul înainte. E drept, nu experimentasem prea mult și putea da naștere la îndoieli. Vreme de trei luni am experimentat cu noul motor de 22 kilowați, după care am venit din nou in consiliul oamenilor muncii. De data asta, cu rezultatele : creșterea duratei de funcționare a scuturilor, între, două reparații, cu 50 la sută și o economie de energie de 4 000 kilowați pe un singur scut, intr-un an de zile.— De data asta ați convins ?— Am convins. Și din nou, mi s-au înfățișat limpede două lucruri : omul care vrea să aducă o primenire acolo, Ia locul lui de muncă, odată angajat în această bătălie trebuie să acționeze pînă la capăt. Cu toate cunoștințele sale profesionale. N-ajunge doar să zici, să arăți cum se poate face o perfecționare. E necesar să pui umărul, să înfăptuiești. Adică să dovedești cu adevărat o atitudine revoluționară față de nou.Opiniile lui Gheorghe Dumitru exprimă nu doar un simplu punct de vedere al unui om al practicii. Ele dau dimensiunea conștiinței înaintate a acestor oameni care, în acești 40 de ani de libertate, au slujit și au promovat cu consecvență spiritul novator. Ei sint oamenii care au adus peste tot vintul proaspăt al înnoirilor. Pentru asta, unii s-au reîntors in băncile învățăturii, astfel ca astăzi să fie capabili să acționeze pentru înfăptuirea revoluției științi- fico-tehnice. Așadar, opiniile interlocutorului nostru conturează un superb portret moral al milioanelor de oameni ai uzinelor care știu din proprie experiență că afirmarea peste tot a noului presupune efort și competență. Nu-i suficient să dorești cu fervoare o perfecționare tehnologică sau alta, saltul spre o nouă calitate a muncii și a vieții ; asemenea bătălii se cîștigă numai stăpinind nic datele fundamentale ale siei, acționind de la un nivel de competență creatoare,adevăruri Ie avea desigur, în vedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu cind afirma că : „A fi revoluționar în
seamnă a fi foarte bine pregătit pro
fesional, a te pregăti în permanență 
și în pas cu știința și tehnica avan
sată, dar, în același timp să te stră- 
duiești să fii receptiv la nou, la pro
gres, chiar dacă acest nou te va 
obliga Ia eforturi pentru introduce
rea Iui".Ne adresăm unui om al planșetei — arhitectul Gheorghe Beznilă, șeful atelierului de proiectare al întreprinderii Metroul :— înfățișați eforturile oamenilor din profesia dv. pentru a deschide larg porțile spiritului novator.— La planșetă e oarecum mai ușor să alegi căi nebătătorite, să formu-

temei- profe- ndicat Aceste

Iezi repere inedite. Mai greu e cind se trece la execuție. Din două motive : o dată că atunci se demonstrează Cît efort ai cheltuit pentru cunoașterea în detaliu, pentru aprofundarea parametrilor obligatorii al proiectului. Si tot cu acest prilej se vede rigoarea — adică profesionalitatea — cu care ai știut să alegi soluția care să rețină atenția.Arhitectul trebuie să fie continuu, Clipă de clipă, pe „creasta de val" a meseriei, altfel, ruginește de... rutină.— Oare asta e valabil numai pentru meseria dumneavoastră 1— _Dacă stau bine și„ mă. gindeseț, este- valabil pentru toate meseriile.£ Să fii in măsură să-ți privești critic propriile tale soluții de înnoire, -să* ai puterea și curajul i altor căutări, iată de ce-i în stare spiritul cutezător, stăpinit de nemulțumirea creatoare despre care se vorbește atîta.— Se vorbește și-i bine așa. Chiar v-an? ruga să ne spuneți cum acționează această nemulțumire creatoare la colegii dumneavoastră ? ’— Aș apela, pentru asta, tot la un exemplu. Iată, tronsonul al metroului a fost imaginat de tinere arhitecte : Adriana Ileana Papino și Lia Dima, sub îndrumarea unui om de mare și elevată experiență, arh. Ion Novițchi. Ei bine, tinerele mele colege și-au supravegheat execuția lucrării pînă-n cele mai mici amănunte, au mers la fabricile unde se realizau materialele necesare finisărilor, s-âu zbătut ca totul să fie așa cum gindiseră ele pe hîrtia de calc. Eu zic că o asemenea atitudine ține și de credința ta fermă în ideea pe care o promovezi. Să nu-ți socotești misiunea încheiată odată cu aprobarea și semnarea proiectului. Intră firesc în datoria ta morală de a-ți susține cauza, de a acționa în așa fel incit soluția propusă să treacă cu bine examenul practicii.A fi de partea noului deci nu-i doar o chestiune de dorință, ci și una de conștiință : conștiința că bunul specialist trebuie să fie și un bun revoluționar. Adică să dovedească receptivitate, să fie în pas cu exigențele timpului său, să acționeze pentru antrenarea tuturor energiilor în uriașul efort de înnoire.• Ce anume ridică mereu în actualitate promovarea noului ? Care sînt factorii care mai determină, pe ici pe colo, teama de nou ? Cum se manifestă reacția rutinei în acest domeniu de fertile confruntări ? Sînt idei pe care le avansăm în dialogul cu tovarășul Romulus Fornoga, secretarul comitetului de partid de pe platforma de construcție a metroului. Reținem din punctele de vedere exprimate :— O dezbatere organizată de noi, pe linie de partid, pe tema introducerii mai accelerate a progresului tehnic mi-a prilejuit întrebarea : cum să optezi, în dialectica înaintării, între o soluție bună, valorificată. dar stoarsă moral de timp, și una nouă, dar riscantă tocmai prin noutatea ei.— E o întrebare pe care și-o pun mulți. Ne-ar interesa la ce răspuns ați ajuns dv.

așa trei trei Bunu,

— Sigur că e mai lesne, mai comod să lucrezi după standarde omologate in ani și ani, dar care, cel puțin unele dintre ele, și-au trăit traiul. Sigur că înseamnă că-ți asumi un risc atunci cind joci pe schimbării", a comuniștii și-au riscul. Prin asta revoluționari.— Cu ce ați dubla acest risc ?— Cu afirmarea competenței, neîndoios. Schimbările la care nă- zuim cu toții, în societatea noastră, în climatul fertil statornicit după Congresul al IX-Iea, mai ales, nu sînt scop in sine. Ele vizează construirea unei orînduiri noi, a unui om cu* d® conștiință înaintată, pe .rpăSUgl, ra epocii pe care o edificăm. în funcție de aceste obiective gindim noi,rolul ,și finalitatea muncii de partid 'pentru promovarea în toate compartimentele de producție a spiritului novator.Iar rolul comuniștilor în această ofensivă de perfecționare este, așa cum l-a definit secretarul general al partidului, de a îmbina armonios strădania, priceperea, competența bunului specialist cu receptivitatea, acțiunea și gîndirea revoluționarului dăruit uriașei opere de perfecționare.Trăim un timp cu multiple șanse de afirmare a valorii, a ideilor îndrăznețe. Sigur, rutina, inerția, obtuzitatea mai au încă in destule locuri rădăcini. Credința fermă însă in puterea de schimbare, tenacitatea luptei, spiritul revoluționar impun, în ultimă instanță, ceea ce trebuie impus : gindirea și acțiunea novatoare. Tocmai pentru că există un interes colectiv care cere cale liberă afirmării energiei în stare să producă schimbarea necesară, eficientă. Procesele revoluționare de anvergură, care înnoiesc țara din temelii și o fac mai înfloritoare, clădesc un om nou, presupun promovarea la scară socială a perfecționării in economie, politică, în gindire. A fi revoluționar azi înseamnă, între altele, a milita cu fervoare in eșalonul uriașelor energii care determină progresul neîntrerupt, material și spiritual al patriei, spre binele tuturor constructorilor noii orînduiri.

„cartea perfecționării. Dar asumat întotdeauna au dovedit că sînt

cinema

A TOVARĂȘULUI JOSE EDUARDO DOS SANTOS
yPreședintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, tovarășul Jose Eduardo dos Santos, împreună cu persoanele oficiale angoleze care îl însoțesc au plecat, sîmbătă după- amiază. într-o vizită în județele Prahova și Brașov.înaltul oaspete angolez a fost însoțit de tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-Iocotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Marin Iliescu, ambasadorul României Ia Luanda.Primul obiectiv vizitat a fost cunoscuta uzină ploieșteană „1 Mai“ — unitate reprezentativă pentru nivelul de dezvoltare a industriei românești — care realizează la înalți parametri tehnico-calitativl utilaje petroliere, instalații pentru industriile minieră, metalurgică, chimică, mașini-unelte și materialelor de construcții.La sosirea în uzină, președintele Jose Eduardo dos Santos a fost salutat cu cordialitate. în numele locuitorilor județului, de tovarășul Virgil Cazacu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., președintele Consiliului popular jude- jean Prahova, de Mircea Ionescu, primarul municipiului Ploiești, de alte persoane oficiale locale, precum și de Stelian Teodorescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini. Muncitori, ingineri și tehnicieni au făcut solilor poporului angolez o caldă primire.Directorul centralei industriale de resort, Gheorghe Dinu, le-a prezentat profilul și principalele etape de dezvoltare a unității în cei peste 100 de ani de existență. A fost subliniată în mod deosebit puternica dezvoltare cunoscută de întreprinderea ploieșteană în ultimii ani ca urmare a sprijinului permanent de care a beneficiat din partea conducerii partidului și statului, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. A’ fost înfățișată gama largă de utilaje produse aici, îndeosebi insta-

lațiile petroliere care pot fora Ia adincimi de la 2 000 la 10 000 m, instalații cunoscute in peste 30 de țări în care se exportă, precum și instalațiile de foraj marin, de forare a puțurilor de mine și de extracție a cărbunelui.Oaspeții angolezi au dat o înaltă apreciere realizărilor întreprinderii, interesîndu-se îndeaproape de performanțele unor instalații. Au fost vizitate, apoi, secții de fabricație, unde au reținut atenția buna organizare a procesului de producție, dotarea tehnică, eforturile în direcția autodotării cu utilaje moderne, de mare performanță.în continuare, se asistă la o demonstrație de ridicare și punere în poziție de lucru a uneia din modernele instalații petroliere de forat.Impresiile deosebite produse de realizările colectivului ploieștean au fost consemnate x de președintele Jose Eduardo dos S'antos în Cartea de onoare a întreprinderii.Oaspeții angolezi au plecat apoi spre Brașov. Străbătînd minunata Vale a Prahovei, ei au avut ocazia să admire frumusețile naturale ale acestor meleaguri și să ia cunoștință de intensa activitate turistică practică în zonă.La sosirea în județul Brașov,

poporului angolez au fost salutați de tovarășul Marin Nedelcu, prim-se- cretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele consiliului popular județean, loan Dră- ghici, primarul municipiului Brașov, de alte persoane oficiale, care le-au urat un călduros bun venit.în continuare, la comitetul județean de partid, gazdele au înfățișat oaspeților profilul economic al județului, eforturile făcute de partid și de stat pentru dezvoltarea econo- mico-socială a acestuia, pentru îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă și viață ale locuitorilor acestor meleaguri.în încheiere, a fost exprimată satisfacția pentru bunele relații de prietenie, și colaborare care s-au statornicit între cele două niindu-se rolul birilor la nivel acestor relații.

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare primului ministru al Guvernului Republicii Populare Bangladesh, Ataur Rahman Khan, cu prilejul numirii sale in funcție. In telegramă este exprimată convingerea că, prin eforturi comune, guvernele celor două țări vor contribui la amplificarea raporturilor prietenești dintre România și Bangladesh.
Cronica zilei

ce sesolii
★Tovarășul Jose Eduardo Santos, președintele M.P.L.A. Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, a depus, sîmbătă dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei. pentru socialism.La solemnitate au luat parte tovarășii Gheorghe Chivulescu, ministrul justiției, Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului, afacerilor externe. Dumitru Necșoiu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, general-Iocotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Ma-
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B La Năvodari a luat ființă o nouă unitate a industriei mici, cooperativa meșteșugărească „Viitorul". Ea dispune de 38 de ateliere și secții de lăcătușerie, tîmplărie, autoservice, ceasornicărie, blănărie, tricotaj'e și de o gamă largă de servicii solicitate de populație.
B La centrala electrică de termo- ficare, i.tiții ae se.construiește Jn,municipiul 

Vaslui, • primuj^și, cel .mai mare șantier de muncă al tineretului din județ. Alături de constructori, zilnic vor lucra aici cîte 150 de brigadieri, muncitori din elevi

a

importpnt obiectiv de inves-s-a deschis, zilele acestea.
întreprinderile industriale și ai liceelor vasluiene.La Tulcea a fost dată în folo-Hsință o nouă capacitate industrială. Este vorba despre Centrul de pre- industrializare a lemnului, unitate dotată cu mijloace mecanice de mare randament, care va prelua întregul volum de material lemnos rezultat din exploatările forestiere Măcin, Babadag, Cataloi și . altele. De remarcat că aproximativ 85 la sută din sporul de producție pe care îl va aduce noua unitate se va realiza pe seama creșterii productivității muncii, și aceasta datorită nivelului înalt de mecanizare și automatizare â operațiilor de triere și sortare a materialului.

S Peste 60 de noi tipodimensiuni de rulmenți au introdus in fabricație, de la începutul anului și pînă in prezent, producătorii de „bile argintii" de la cunoscuta întreprindere din municipiul Alexandria. v Noi.le produse, de mare precizie și

0 Galax: SCALA (11 03 72) — 9;
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20. EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 
CULTURAL (83 50 13) —.9;
15.45; 18; 20.
® Vreau să știu de ce 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 
15,45; 18; 20,15, CENTRAL 
9; 11,15; 13,30 ” ‘ ‘ ’
® De 
(59 53 15) 
© Muppets 
12.30; 14,15: 
bunica — 
(16 35 38).
O Ringul : 
15: 17,30; 19,45. 
© Imposibila 
(49 48 48) —
(14 27 14) — 9; 12; 16.
© Prea cald pentru luna mai : PA
CEA (60 30 85) — 15,30: 17,30; 19.30. 
O Secretul tul Bachus : 
(79 71 26) — 9; 11,15: 13.30;
20.15, AURORA (35 04 66) — 
13.30; 15.45; 18: 20, TOMIS 
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;

18,15; 20,15,
11,15; 13,30;

dos

5

finețe, sînt destinate în cea mai mare parte exportului.
a In orașul Dorohoi au început lucrările de construcții la un nou ansamblu de locuințe ce va purta denumirea de ansamblul „Victoriei". In același timp, s-a trecut la amenajarea cu 4 benzi de circulație a bulevardului ce traversează noul ansamblu.
B' Preb'diîjSat0.'" de econbrntsireă . carburanților "lichizi, colectivul întreprinderii județene de transporturi locale din lași a făcut o serie de adaptări și modificări la motoarele cu combustie internă în vederea trecerii acestora pe consum de gaz metan. Ca urmare, peste 30 de autobuze circulă acum cu gaz metan. In felul acesta, consumul de carburanți al vehiculelor respective s-a redus cu 60-70 la sută.
H De la începutul anului și pînă acum, în județul Botoșani s-au economisit peste 10 000 MWh energie electrică. Semnificativ este faptul că toate cele trei categorii de consumatori se înscriu cu economii. Astfel, unitățile industriale dețin o economie de peste 6 000 MWh, micii consumatori - de peste 3 500 MWh, iar sectorul casnic - de 321 MWh.
B O instalație pentru debitarea și fasonarea profilelor mecanice a intrat in funcțiune la Fabrica de prelucrări mecanice și confecții metalice din orașul Roșiori de Vede. Instalația permite tipizarea reperelor utilizate în fabricația ventilatoarelor de mare capacitate, asigurind, totodată, creșterea parametrilor calitativi ai produselor finite.

15,45; 18; ! 
ori start

i am aripi :
11,15; 13,30; 

• (14 12 24) — 
20.

STUDIO
19.
9; 10,45;

patru
— 10; 12,30; 15; 17 

la Hollywood -
16, Alo, aterizează stră- 

17,45; 19,45 : DOINA

FERENTARI (80 49 85)

Iubire : COTROCENI
15; 18,30, MIORIȚA

19.

VOLGA 
15.45; 18; 
9; 11,15; 
(21 49 46) 

20,15.

© Un petic de cer : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30: 17,30; 19,30.
0 Astă-seară dansăm in familie : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
© Prințesa Păun: FESTIVAL (15’ 63 84)
— 9: 11,30; 14; 16,30: 19.
0 Torpilorii: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11: 13,15; 15.30: 17,45: 20.
O Mexicul in 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.
O Balada cavalerului Ivanhoe : BtJ- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19.45.
0 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.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
0 Salamandra : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; lă; 17; 19.

• Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30: 12,30: 16; 19.
0 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.
0 Domnișoara Noorie : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16,45: 19,15, 
LIRA (31 71 71) — 15,30; 17,45; 20.
• Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Afacerea Pigot : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30.
0 Capcană neobișnuită : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Competiția : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13: 15,15; 17,30; 19,45.
© Naufragiul : FLACĂRA (20 33 40) — 
13; 15; 17; 19.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 10; Titanic vals — 
15; Zbor deasupra unui cuib de cuci 
— 19,30; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi — 16; (sala „Ion Vasilescu", 
12 27 45) : Examenul — 10; Cavoul de

deosebit înalt în țări, subli- al convor- dezvoltarea
*în cursul serii, primul Comitetului județean P.C.R., președintele consiliului popular județean, tovarășul delcu, a oferit un dineu președintelui M.P.L.A. dul Muncii, președintele Populare Angola, Jose Santos.

secretar al Brașov alMarin Ne- în onoarea — Parti-Republicii Eduardo dos (Agerpres)
Iliescu, am- Angola.♦relui Stat Major, Marin basadorul României inAu participat, de asemenea, persoanele oficiale angoleze care îl însoțesc pe înaltul oaspete in vizita in țara noastră.O gardă militară, aliniată pe toul din fața monumentului, a zentat onorul.Au fost intonate imnurile de ____ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Angola.După depunerea coroanei de flori s-a păstrat un moment de reculegere.în încheierea solemnității a fost vizitată rotonda monumentului.(Agerpres)

vremea

pla- pre-stat

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins între 8 aprilie, ora 21 — 11 apri
lie, ora 21. In țară : In prima parte a 
intervalului vremea va fi în general 
instabilă, cu cerul mal mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă în estul și' sudul țării 
și izolate. în rest. în a doua parte a 
intervalului vremea se va ameliora. 
Cerul va fi variabil, iar ploile izolate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în primele zile 
în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Olte
nia, Banat șl în zonele de munte, pre
dominând din est șl nord-est. Tempe
ratura în scădere ușoară. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, izolat mal coborîte în nor
dul șl centrul țării, spre sfirșitul in
tervalului, unde vor fi condiții de pro
ducere a brumelor, iar cele maxime 
vor oscila între 8 și 18 grade, pe alocuri 
mai ridicate. în București : Vreme în 
general instabilă în prima parte a in- 
teWagitțîf;. Mha va fi mât_ih.tift
noros și va plouă; Apoi vremea se va 
ameliora, iar cerul va deveni variabil. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în primele zile, 
predominînd din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor oscila între 4 și 7 
grade, iar cele maxime între 15 și 18 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

Știri sportiveHANDBAL. La Cluj-Napoca. se va juca astăzi finala „Cupei României" la handbal feminin, între echipele Rulmentul Brașov și Chimia Rîmni- cu Vîlcea, recenta cîștigătoare a „Cupei Federației Internaționale de Handbal".JUDO. La sala Floreasca din Capitală se desfășoară Campionatele internaționale de judo ale României, la care iau parte sportivi din 12 țări. Azi, întrecerile încep la ora 9,30.FOTBAL. Amintim că meciul Rapid — S.C. Bacău, din etapa a XXVII-a ale cărei partide au loc azi, se va juca pe terenul stadionului Steaua, de la ora 17.
★Au fost desemnați și arbitrii de rezervă pentru meciurile turneului final al campionatului european din Franța. Astfel, la partida România — Spania, rezervă 'va fi Girard, la România — R.F. Germania, a fost stabilit Swirog, iar la România — Portugalia, Ferrary, (toți din Franța).

familie — 19,30; (sala Batlștei): Idolul 
și Ion Anapoda — 19.
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) : 
Recital Marius Ungureanu — violă, 
Andrei Vieru — pian 
Român) : Recital Marin 
violoncel — 19.
® Opera Română (13 18 57)
11; Tosca — 18.
® Teatrul de operetă _________
Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
Secretul Iui Marco Polo — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 45) : 
Amintiri — 10; Mobilă și durere — 
15: Labyrintul — 19; (la Palatul spor
turilor și culturii) : Gustul parvenirii
— 18: (Sala Grădina Icoanei. 12 44 16): 
Anecdote provinciale — 10; Liniște, 
ne privim in ochi — 15; O lume pe 
scenă — 19.
© Teatrul Mic 
fluturi — 10,30: Doi pe un balansoar
— 19.
® Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Arma secretă a lui Arhimede — 10,30, 
Pachetul cu acțiuni — 15,30; 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Negru 
și roșu — 19,30; (sala Studio) : Tră
sura la scară — 10,30; Calandria — 19. 
® Teatrul Glulești (sala Majestic,

18; (Ateneul
Cazacu —

: Horia -

(14 80 11)

(14 70 81) : Fluturi,

La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc. sîmbătă, schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Malaye- ziei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Kuala Lumpur, la 26 noiembrie 1982.
★Delegația Universității de Apărare Națională a S.U.A., care ne-a vizitat țara, a părăsit, sîmbătă dimineața, Capitala. Pe timpul cît s-au aflat in România, oaspeții au avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Apărării Naționale, Academia „Ștefan Gheorghiu", Asociația de drept internațional și relații internaționale, au vizitat Academia militară. Muzeul militar central. precum și întreprinderi industriale și locuri turistice. (Agerpres)

8,30
PROGRAMUL 1
Să rezolvăm împreună. Consulta
ții pentru elevii clasei a Vili-a 
Almanahul familiei
De strajă patriei
Muzica pentru toți
Viața satului (parțial color)
Lumea copiilor

9.00
9,30 

10.00
10.30 
11.45
12.30 Telefilmot’eca de ghiozdan : „Ara-

bela" — episodul 6 (color) 
Album duminical (partial color) 
0 Telex 0 Refrene îndrăgite 
© Sub cupola circului 0 Autograf 
muzical Q Cascadorii risului © De 
dor și de voie bună; 0 Cîntecul 
păcii șl al dragostei veșnice — 
tabletă de scriitor © Concert de 
prinz. 14,30 — Desene animate
© Drumuri printre amintiri
0 Secvența telespectatorului © Ti
neri interpreti
Micul ecran pentru cel mici în 
vacanță...
Telesport. Fotbal 
Mare — Dunărea 
Transmisie directă 
1001 de seri 
Telejurnal (partial . _ .
Cîntarea României. Spectacol rea
lizat cu formațiile artistice ale 
cooperației meșteșugărești laureate 
ale Festivalului national „Cîntarea 
României"
Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Trenul"
Pe aripile muzicii șl dansului 
Telejurnal (partial color) © Sport 
închiderea programului

13,00

17,00

18,50
19,00
19,20

20,00

21,20
21,50
22,00

: F.C. Bala
C.S.U. Galați.

color) © Sport

PROGRAMUL 2
9,00 Din marea carte a patriei. Stator

nici pe acest pâmlnt
9,30 Bucuriile muzicii. Enesclana

10,00 Din țările socialiste

că'ri”. Episodul'-2 °- 
.12,25 Șcetra șl ecranul

13,10 Mic- dicționar de joperă șl balet. 
? Literele’V>;șh W? o ea

• 14,25 Noi și copiii noștri — reportaj 
14,50 Melodii populare
15,05 O viață pentru o idee — Ștefan 
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Telejurnal (parțial color) 0 Zile! 
muncii, faptele de muncă ale 
tării 1
Actualitatea tn economie. In 
Intîmplnarea zilei de 23 August cu 
toate forțele, cu răspundere revo
luționară, la înfăptuirea progra
melor prioritare în 
A patriei cinstire.
versuri
Film românesc tn
echipaj pentru Singapore" (color). 
Premieră TV. Producție a Casei 
de filme unu
Cînd aduci pe lume o nouă viată. 
Reportaj
Tezaur folcloric
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

economie ! 
Emisiune dă

serial. „Un

14 72 34) : Front atmosferic — 10; 
Jcan, fiul Iui Ion — 15; Anunț Ia
mica publicitate — 19,30; (sala Ciu
lești, 18 04 85): Milionarul sărac — 10; 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 19.
O Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Cînt de drag și voie bună
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros saga — 11; Se caută o stea —
18.30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada șl cei 7 pitici — 10,30; 
Spectacol de muzică rock și poezie
— 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-All — 10; 12; Punguța cu doi bani
— 17.
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10: 16; 19,30.
0 Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvlntul — 16,30;
19.30.
© Studioul de teatru al 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.

I.A.T.C.

© FLUXUL SI REFLU
XUL - SURSĂ DE ENER
GIE. în R. P. Chineză sînt tot mai intense preocupările pentru folosirea energiei mareelor. Pînă la sfirșitul anului trecut — arată datele publicate de Ministerul Resurselor de Apă și Energiei Electrice — erau în funcțiune șapte asemenea centrale, cu o putere totală instalată de 3 000 kW. Nu de mult, la Jianoxia, in provincia Zhejiang, a început construcția unei noi centrale, cu o capacitate de 3 000 kW. Potrivit calculelor specialiștilor, R.P. Chineză are posibilitatea să construiască în provinciile de coastă — Zhejiang, Fujian, Shandong, Hiangsu, Guandong și Liaoning mai multe centrale folosind fluxul și refluxul ape

lor mării, cu o putere totală instalată de pînă la 20 milioane kW, care pot produce anual 58 miliarde kWh energie electrică.
© CERCETAREA MIS

TERULUI AURORELOR 
POLARE. Anul acesta, Consiliul Național de Cercetări din Canada va începe un amplu studiu, care se va prelungi pe o perioadă de cîțiva ani, pentru explicarea misterelor aurorelor polare — arată buletinul „Canadian Weekly". Fenomen de lu- miniscență care se manifestă în timpul nopții pe mari porțiuni ale bolții cerești, aurora este vizibilă în majoritatea cazurilor numai la latitudini mari. Sint foarte frecvente in regiunile

polare, cu deosebire in vecinătatea a două cercuri cu raza de 2 500 km centrate la polii magnetici ai Pămintului, în apropierea solstițiului de iarnă. Cercetările vor fi efectuate cu ajutorul radarurilor, al senzorilor și aparatelor de fotografiat și filmat în provincia Manitoba, unde aceste fenomene sint de o deosebită luminozitate.
© INTERFERONUL 

OBȚINUT PE CALE IN
DUSTRIALĂ. Interferonul, preparat farmaceutic deosebit de eficient în combaterea bolilor virotice și bacteriene, dar extrem de greu de obținut, pentru că se găsește, în cantități infime, numai în singe, va putea fi obținut, în curind, pe cale in-

pj

dustrială. In acest sens, in ajutorul medicilor a venit biologia moleculară. Gena fnterferonului a fost izolată de oamenii de știință și introdusă in structura acidului dezoxiribonucleic (ADN) al unei bacterii cu înmulțire rapidă și totodată inofensivă pentru om — bacilul intestinal. Pe această cale, în Uniunea Sovietică se va produce în curind interferon in cantități industriale. Dacă dintr-un litru de singe se obține o singură doză de preparat, din același volum de bacterii în suspensie se extrage o cantitate de

o mie de ori mai mare ! In fer- mentatorul industrial cu care s-au efectuat experiențele s-au obținut, in decursul unui schimb și jumătate de lucru, 5 milioane de doze de interferon. Pentru același număr de doze extrase din singe ar fi fost nevoie de 25 de milioane de donatori.
© REȚEA DE PRELU

CRARE Ă DATELOR. In acest an vor începe lucrările de realizare a unui sistem unificat de transmitere a datelor, ce va cuprinde întreg teritoriul Iugoslaviei. Sistemul — denumit

de specialiștii iugoslavi Jupak — se bazează pe o rețea de comutatoare integrate și va putea utiliza liniile telefonice și telegrafice existente la ora actuală. Noul sistem, care permite o transmitere rapidă și clară a datelor, va fi realizat in două etape. în prima etapă, se vor construi centre de retransmisie la Liubliana, Zagreb, Belgrad și Saraievo, lucrările urmînd să se încheie în 1935. Cea de-a doua etapă este eșalonată pînă în 1990. Rețeaua va putea fi conectată cu sisteme asemănătoare din alte țări.
® UN NOU PREPA

RAT PENTRU HRANA A- 
NIMALELOR. Specialiștii finlandezi au elaborat o rețetă

de hrană pentru animale cu ajutorul căreia vitele cîștigă zilnic în greutate 1 000—1 200 grame. Este vorba de un amestec din paie, acizi alifatici, melasă, borhot de melasă și orz. Ca proteine se folosesc paie tocate și praf de borhot.
© DIN NOU DESPRE 

SECRETUL VIORILOR 
LUI STRADIVARIUS. DuPă atitea încercări zadarnice de a descoperi secretul rezonanței excepționale a viorilor create de Stradivarius și Guarnieri, bio- chimistul american G. Nagy- vary, care este, totodată, și violonist amator, afirmă că eforturile sale în această direcție

au fost încununate de succes. Se știe că în țesutul lemnos viu există pori microscopici care se închid atunci cînd copacul se usucă. Dar porii lemnului din care sînt făcute viorile maeștrilor din Cremona au rămas deschiși ! Nagyvary a elaborat și patentat o metodă de prelucrare a lemnului de rezonanță care asigură această calitate. în plus, el se folosește de un lac special produs pe bază de crustă de creveți. Cunoscutul violoncelist P. Katz, membru al cvartetului din Cleveland, recunoaște că instrumentele muzicale realizate de Nagyvary au o sonoritate excepțională care, chiar dacă nu o egalează pe cea a viorilor lui Stradivarius, oferă instrumentiștilor posibilități nebănuite.



Inițiativele și acțiunile pe plan internațional 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 

-aport remarcabil, profund constructiv 
I la promovarea păcii, progresului, colaborării 

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PAGINILE PRESEI DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

In articole și comentarii consacrate strălucitelor inițiative și acțiunilor României socialiste, presa de peste hotare pune în evidență coordonatele mojore ale politicii externe românești, de pace, destindere, colaborare și înțelegere internațională, reliefînd vibrantele chemări, demersuri și propuneri concrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru oprirea cursului periculos al înarmărilor pe continentul european și in întreaga lume, pentru o Europă unită, liberă de arme nucleare, de orice fel de arme, pentru edificarea unui climat de încredere și securitate pe continentul nostru, pentru prevenirea și încetarea conflictelor militare, eliminarea stărilor de tensiune, pentru soluționarea pe cale politică a oricăror probleme litigioase.Solia de prietenie a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria — moment important in evoluția mereu ascendentă a bunelor relații, de strînsă prietenie și colaborare, dintre partidele, țările și po

poarele noastre - luările de poziție ale conducătorului partidului și statului nostru cuprinse în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, precum și cu prilejul primirii unor oaspeți de peste hotare, Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentarilor din celelalte țări europene și din Canada, continuă să-și găsească o largă reflectare în relatările mijloacelor de informare în masă din diferite țări ale lumii. Este subliniată în mod deosebit activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu - personalitate proeminentă a lumii contemporane, arhitectul politicii externe românești -, consacrată dezvoltării colaborării și solidarității cu toate popoarele, cu forțele revoluționare, progresiste, democratice, antiimperia- liste de pretutindeni în apărarea păcii, în lupta pentru triumful idealurilor de libertate, independență și progres.
Dialoguri multiple, sub semnul înțelegerii 

și conlucrării

Presa, radioul și televiziunea bulgară au relatat, in continuare, pe larg, despre vizita de prietenie efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R. P. Bulgaria.Ziarul „Rabotnicesko Delo“, organ al C.C. al P. C. Bulgar, a consacrat rezultatelor vizitei un articol de fond in care se subliniază că întil- nirile și convorbirile care au avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov au confirmat, încă o dată, rolul deosebit de important al dialogului ro- fnâno-bulgar la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea ascendentă și stabilă a raporturilor dintre cele două țări. Devenite tradiționale— scrie ziarul — aceste întîlniri și convorbiri impulsionează permanent colaborarea dintre partidele comuniste și dintre popoarele celor două țări.în articol se apreciază că relațiile dintre România și Bulgaria constituie un exemplu de conlucrare activă, relevîndu-se că in ultimii ani se dezvoltă cu tot mai mult succes legăturile economice bilaterale. In cadrul întîlnirilor și convorbirilor desfășurate recent au fost examinate măsuri privind dezvoltarea dinamică a colaborării româno^bulgare jn domeniile economic și tehnico-șliințifie. Au fost identificate noi posibilități de specializare și de cooperare în producție și s-a acordat atenție activităților comune în domeniul cercetării.„Rabotnicesko Delo“ reliefează, de asemenea, contribuția României și Bulgariei la apărarea și consolidarea păcii, hotărîrea lor de a acționa pentru reducerea încordării. Sint reliefate, din comunicat, pasajele care' se referă la îngrijorarea părților în legătură cu agravarea situației internaționale, cele privind asigurarea păcii și securității in Balcani și altele.Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Bulgaria— se arată în încheierea articolului— deschide noi perspective și noi posibilități pentru colaborarea dintre cele două țări, se înscrie ca o nouă pagină in cronica prieteniei româno- bulgare în interesul celor două popoare, al cauzei socialismului, păcii și securității in Balcani, în Europa și în întreaga lume.
Televiziunea bulgară a transmis, în emisiunea sa de sinteze, opinii și declarații ale unor cetățeni bulgari care și-au exprimat satisfacția în legătură cu noua întîlnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, apreciind-o ca un eveniment politic important, o contribuție majoră la cauza păcii și colaborării în Balcani și in lume.Șl ziarele sovietice „Pravda". 

„Izvestia", „Sovetskaia Rossia" au prezentat pe larg conținutul Comunicatului, privind vizita de prietenie în Bulgaria, punînd in evidență faptul că cele două țări și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu înrăutățirea situației internaționale, îndeosebi in Europa, ca urmare a amplasării de noi rachete nucleare și au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor. Se subliniază faptul că cei doi conducători de partid și de stat și-au reafirmat voința de a acționa neabătut pentru înfăptuirea unui climat de pace și destindere pe continent și in lume.De asemenea, se subliniază înalta apreciere acordată relațiilor de prietenie și colaborare tradițională statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, intre cele două țări socialiste vecine,- între popoarele lor, punîndu-se in evidență noi posibilități pentru extinderea colaborării bilaterale în domeniile economic, tehnico-științific și în alte sfere de activitate.Presa din R. P. Ungară a relatat pe larg despre vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P. Bulgaria, evidențiind faptul că noul dialog româno-bulgar la nivel înalt a pus accent în mod deosebit pe dezvoltarea relațiilor bilaterale, îndeosebi pe schimburile economice dintre cele două țări, pe promovarea unor forme noi de colaborare. Sint reluate acele pasaje din Comunicatul privind vizita prin care se evidențiază spiritul de prietenie și înțelegere reciprocă în care s-au desfășurat convorbirile, hotărîrea celor două țări de a depune noi eforturi pentru oprirea cursei înarmărilor și. în primul rînd, pentru dezarmare nucleară.Relatări despre vizită au fost difuzate și de posturile de radio și televiziune din Budapesta.

Ziarele elene „Rizospastis", „Ta 
Nea", „Ethnos", „Eleftherotypia", 
„Eleftheros Tipos", „Idisis", au publicat numeroase știri privind vizita în Bulgaria, subliniind îndeosebi pozițiile exprimate in cursul convorbirilor privind pericolul pe care îl prezintă amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa.Ziarul „Rizospastis" evidențiază, de exemplu, faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov și-au exprimat hotărîrea de a continua eforturile pentru transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare.în comentariile mijloacelor grecești de informare 'în masă se insistă asupra faptului că cei doi conducători de stat au exprimat hotărîrea țărilor lor de a întări pacea și destinderea, constituind un model de înțelepciune și de simț de răspundere față de soarta popoarelor lor și a întregii omeniri.Referindu-se pe larg la recenta vizită în Bulgaria, cotidianul italian „Corriere della Sera" subliniază că cele două țări vecine și prietene se pronunță în favoarea încetării' cursei înarmărilor nucleare. Dialogul româno-bulgar, scrie cotidianul italian, a scos în evidență aprecierea comună prjvind armamentele nucleare și a necesității reluării dialogului cu Occidentul.Ziarul spaniol „Ea Vanguardia" a publicat o amplă corespondență intitulată „Ceaușescu și Jivkov solicită retragerea tuturor rachetelor din Europa", ilustrată cu o fotografie a președintelui Nicolae Ceaușescu. Șeful statului român — se arată — „pledează pentru retragerea armelor nucleare de pe continentul european". Subtitlul corespondenței, — pe lățimea unei pagini — relevă că „vizita în Bulgaria a șefului statului român s-a încheiat cu un comunicat în care președinții României și Bulgariei cer atît Uniunii Sovietice, cit și S.U.A. să retragă rachetele nucleare staționate în Europa".In articol se fac ample referiri la inițiativele și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu privind oprirea instalării de noi rachete pe continentul european, retragerea și distrugerea celor existente, sublini- indu-se, între altele, că șeful statului român a adresat apeluri în acest sens ambelor mari puteri nucleare.Sub titlul „Ceaușescu a vizitat R.P.B. ; Bulgaria și România au reafirmat principii comune", cotidianul „Journal de Angola" a publicat un articol care subliniază dorința celor doi șefi de stat de a lupta pentru încetarea cursei înarmărilor.Arătîndu-se că cei doi președinți „și-au manifestat profunda’ lor îngrijorare în legătură cu înrăutățirea fără precedent a situației internaționale in lume și îndeosebi în Europa", articolul menționează că tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au subliniat „necesitatea ca toate forțele iubitoare de pace să-și intensifice eforturile pentru oprirea acestui curs ăl evenimentelor, pentru a se evita pericolul unei catastrofe nucleare".în relatarea agenției China Nouă, consacrată primirii de către președintele României. Nicolae Ceaușescu, a lui Wu Xueqian. consilier de stat, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, se subliniază că șeful statului român a atras atenția că, în 1983, situația internațională s-a înrăutățit, a sporit pericolul de război. Președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția că Statele Unite nu trebuie să amplaseze noi rachete în Europa occidentală, iar Uniunea Sovietică trebuie să oprească aplicarea contramăsuri- lor anunțate, subliniind, totodată, necesitatea reluării tratativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A. în. vederea a- jungerii la un acord care să ducă la eliberarea Europei de toate tipurile de arme nucleare.Presa poloneză acordă spații largi convorbirilor de la București ale ministrului afacerilor externe al R. P. Chineze, Wu Xueqian.Ziarul „Tribuna Eudu", organ al C.C. al P.M.U.P., arată, intr-o corespondență, că în timpul convorbirilor s-a efectuat un schimb de informații cu privire la desfășurarea construcției socialiste în România și China, au fost examinate stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale dintre cele două țări, căile și modalitățile de extindere a cooperării in diferite domenii, pe baza celor convenite cu prilejul întîlnirilor de la București și Beijing dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, • pre

ședintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și conducătorii P.C. Chinez și ai statului chinez.Relatări similare au fost publicate și în alte ziare centrale poloneze.Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R.j președintele României, și Wu Xueqian, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, au subliniat necesitatea intensificării e- forturilor pentru oprirea amplasării rachetelor S.U.A. cu rază medie de acțiune in unele țări vest-europene și oprirea aplicării contramăsurilor nucleare anunțate de U.R.S.S., scrie la rîndul său agenția France Presse. în cursul întrevederii s-a apreciat, de asemenea, că este necesară reluarea negocierilor sovieto-
Demersuri perseverente în vederea 

înlăturării pericolului nuclear

„Președintele Nicolae Ceaușescu dorește succes convorbirilor M.B.F.R." — sub acest titlu cotidianul elvețian 
„Neue Zurcher Zeitung" publică un comentariu arătînd că în cuvîntarea la plenara C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că un acord la negocieri este absolut necesar. în același timp, șeful statului român a subliniat că instalarea de arme nucleare nu contribuie în nici un caz la securitate și la menținerea păcii, iar. amplasarea rachetelor americane, ca și aplicarea contramăsurilor anunțate de U.R.S.S., trebuie să fie oprite. Președintele României, scrie ziarul — s-a pronunțat, de asemenea, pentru negocieri directe între Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. pe tema dezarmării și îmbunătățirii climatului internațional. El a subliniat că trebuie luate în considerație toate propunerile pentru a se împiedica o catastrofă.România a chemat atît aliații săi din Tratatul de la Varșovia, cit și Occidentul să reia tratativele privind limitarea înarmărilor nucleare și să nu mai amplaseze nici un fel de noi rachete atomice în Europa — se subliniază intr-un comentariu intitulat „România cere reluarea negocierilor cu privire la dezarmarea a- tomică", care a fost difuzat de Agenția Telegrafică Elvețiană (A.T.S.). Apelul Parlamentului român se a- dresează Congresului S.U.A., Sovietului Suprem al U.R.S.S. și parlamentelor statelor europene afectate de recenta rundă a cursei înarmărilor. în apel se spune că toate popoarele trebuie să ceară stoparea cursei înarmărilor și să salveze omenirea de la catastrofa nucleară. U.R.S.S. și S.U.A. trebuie să reia negocierile, la care este necesar să participe și reprezentanți ai țărilor din cele două blocuri militare și din alte țări europene.Conducătorul statului și partidului român s-a pronunțat pentru negocieri directe între Pactul de la Varșovia și N.A.T.O. în problema dezarmării și a îmbunătățirii climatului internațional, apreciind totodată că dialogul dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ar trebui să fie reluat cit mai curînd posibil — scrie ziarul

Cu consecvență, pentru încetarea stărilor 
conflictuale, pentru soluționarea pe cale 
politică a oricăror probleme litigioase

într-un articol intitulat „Nicolae Ceaușescu a declarat : «este necesară o conferință internațională sub egida O.NAJ. pentru reglementarea situației din Orientul Mijlociu»" și avind subtitlul „Reglementarea globală trebuie să însemne un stat palestinian independent", revista „Fa- lastin-Al-Thawra" scrie : „Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că partidul și guvernul român își vor intensifica eforturile in vederea soluționării in mod just a problemei poporului palestinian prieten, oferin- du-i, in prezent și în viitor, sprijin politic și diplomatic, moral și material, și acționînd constant pentru dezvoltarea și aprofundarea continuă a relațiilor trainice dintre poporul român și poporul palestinian, dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, spre binele celor două popoare și pentru cauza păcii, cooperării . și securității in regiunea Orientului Mijlociu și în întreaga lume.Președintele Nicolae Ceaușescu consideră că dată fiind sporirea complexității situației politice internaționale, este necesară o atenție deosebită față de situația din Orientul Mijlociu, mai ales că se constată o stagnare a procesului de avansare pe 

americane de la Geneva pentru a se ajunge la un acord corespunzător care să ducă la eliberarea deplină a Europei de asemenea arme nucleare.Agenția citată subliniază că, în cursul acestor întrevederi, o atenție specială a fost acordată situației din Europa.Agenția Reuter relevă că România și China s-au pronunțat pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa. Ele au cerut celor două mari puteri să reia tratativele asupra rachetelor cu rază medie de acțiune, întrerupte anul trecut, în urma hotărîrii N.A.T.O. de a începe amplasarea rachetelor „Cruise" și „Pershing-2" în Europa occidentală.

vest-german „Suddentsche Zeitung". în cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R., președintele Ceaușescu a pledat din nou pentru oprirea amplasării rachetelor Statelor Unite ale Americii în Europa și, totodată, pentru sistarea contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, se arată în continuare. Ziarul reia, de asemenea, aprecierea tovarășului . Nicolae Ceaușescu potrivit căreia în prima fază a Conferinței de la Stockholm s-au făcut progrese importante.Cerința exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu în cadrul recentei Plenare a C.C. al P.C.R. privind desfășurarea de tratative directe între Pactul de la Varșovia și N.A.T.O. in problemele dezarmării a fost evidențiată și de ziarul spaniol „Ya“. Se subliniază că președintele României a insistat, de asemenea, asupra necesității realizării unui acord privind reducerea de trupe și armamente în cadrul negocierilor de la Viena.într-un comentariu referitor 'la Apelul Marii Adunări Naționale, ziarul iranian „Kayhan international" evidențiază chemarea României socialiste adresată țărilor europene pe teritoriul cărora a început amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, arătînd că aceasta a cerut statelor respective să acționeze cu hotărire, pornind de la răspunderea pe care o au față de soarta popoarelor lor, a păcii în Europa și in lume, pentruyOprirea instalării rachetelor cu raza medie de acțiune. Se subliniază că Marea Adunare Națională a adresat, de asemenea, parlamentelor celorlalte țări europene și Canadei apelul de a-și uni eforturile și de a acționa pentru a determina o- prirea amplasării rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune și a aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, pentru reluarea neintîrziată a negocierilor sovieto-americane.
Postul de televiziune Iranian, la rîndul său, a transmis programe în care a informat despre „noul apel pentru pace și dezarmare al României, al președintelui ei, Nicolae Ceaușescu, către parlamentele și popoarele țărilor lumii".

calea soluționării problemei poporului palestinian și a recunoașterii drepturilor lui naționale legitime. Pînă în prezent nu s-a ajuns la găsirea unei căi viabile de negocieri pentru reglementarea globală și trainică a problemei, iar răminerea forțelor israeliene pe teritoriul Libanului și amestecul in treburile politice ale acestuia au avut efecte negative asupra situației politice generale din această țară".Prezentînd poziția României in ce privește reglementarea situației din Orientul Mijlociu, revista subliniază : „Președintele Nicolae Ceaușescu consideră că, în prezent, există condiții încurajatoare pentru prezentarea unui proiect viabil de negocieri, care să ducă la reglementarea globală a problemelor din Orientul Mijlociu, incepînd cu problema palestiniană. Pentru înfăptuirea reglementării globale, președintele Ceaușescu apreciază necesar și util să se convoace o conferință internațională sub egida O.N.U.. la care să participe toate statele interesate,, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, Uniunea Sovietică și S.U.A., precum ' și alte state care pot să aducă o contribuție la soluționarea problemelor complexe din această parte a lumii".. (Agerpres)

Poziția și concepția președintelui României 
privind reglementarea pașnică 

a diferendelor în Europa 
prezentate într-un document de lucru la reuniunea 

de experți de la AtenaATENA 7 (Agerpres). — Delegația română a prezentat în cadrul lucrărilor reuniunii de. experți de Ia Atena un document de lucru privind reglementarea pașnică a diferendelor în Europa.Proiectul românesc reflectă poziția, ideile și concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, propunerile promovate de țara noastră pentru soluționarea tuturor litigiilor de pe continent exclusiv prin mijloace pașnice, prin tratative.în prima parte a documentului de lucru sint prezentate principalele categorii de obligații care revin statelor participante in domeniul reglementări) pașnice a diferendelor. Este evocată, astfel, îndatorirea fundamentală pe care o au statele de a trăi în pace unele cu altele, în spiritul bunei vecinătăți, de a conlucra și de a depune eforturi pentru adoptarea unor măsuri care să întărească pacea și securitatea internațională. Se subliniază, de asemenea, îndatorirea lor de a promova o politică de pace, de cooperare și înțelegere internațională pentru a asigura bunăstarea și progresul economic și social al popoarelor lor, ca și prosperitatea întregii umanități.,Documentul menționează că o altă categorie de obligații decurge din îndatorirea statelor participante de a se abține, in relațiile lor reciproce, ca și in raporturile lor internaționale, in general, de a recurge la forță sau la amenințarea cu forța. Proiectul românesc evidențiază, totodată, obligațiile pe care le au statele participante de a preveni apariția unor diferende care ar putea să afecteze relațiile lor amicale și de a reglementa litigiile dintrb ele pe baza egalității suverane a statelor și în. conformitate cu principiul liberei alegeri a . mijloacelor de reglementare pașnică a diferendelor respective. Se subliniază, in același timp, că toate statele participante.
Necesitatea intensificării schimburilor comerciale 

și cooperării industriale intereuropene 
subliniată de reprezentantul României la lucrările C.E.E.-O.N.U.

GENEVA 7. — Trimisul Agerpres, Constantin Țintea, transmite : Se
siunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.-O.N.U.) a 
examinat, in plenară, problemele dezvoltării comerțului și cooperării in
dustriale intre țările membre.Intervenind în dezbateri, reprezentantul României s-a pronunțat pentru înlăturarea presiunilor protecțio- niste din țările dezvoltate din regiune, care s-au accentuat și au condus chiar la adoptarea de măsuri restrictive selective.în context, el a subliniat necesitatea unei contribuții sporite a Comitetului pentru dezvoltarea comerțului, al C.E.E.-O.N.U. la intensificarea Schimburilor comerciale și a. cooperării industriale între țările membre, în spiritul deciziilor adoptate la reuniunea de la Madrid — a relevat el —, România consideră că, prin activitățile lor, Comisia și Comitetul pentru dezvoltarea comerțului vor

MOSCOVA

Ședința Comitetului C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniulMOSCOVA 7 (Agerpres). — La Moscova s-au desfășurat lucrările ședinței a 17-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, la care delegația română a fost condusă de tovarășul Richard Winter, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și> controlului gospodăririi fondurilor fixe.Comitetul a examinat și adoptat programele pe anii 1986—1990 privind colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniile sporirii eficienței in utilizarea resurselor materiale și perfecționării activităților de aprovizionare tehnico-materială. precum și al modernizării și înzestrării tehnice a depozitelor. Totodată, au fost adoptate propuneri vizind adincirea colaborării în domeniul producției laminatelor din oțel, al unor tipuri de produse ale metalurgiei neferoase, al unor mijloace de ambalare și transport containerizat și pachetizat ș.a.în cadrul lucrărilor s-a efectuat un schimb de opinii privind căile de

■ PRESA

REUNIUNE A ȚARILOR RIVERANE JdEDITERANEI. La inițiativa 
Programului Națiunilor Unite pentru Mediul Ambiant, la Atena se va 
desfășura, in perioada 10—13 aprilie, o reuniune a țărilor riverane Me- 
diteranei, informează agenția France Presse. Vor participa delegații din 
cele 18 țări riverane pentvttr a examina o serie de recomandări urgente. 
Una dintre acestea invită guvernele țărilor respective să adopte măsuri de 
combatere a poluării apelor Mediteranei.I RELAȚIILE DINTRE R.F.G. ȘI I R.D.G. — Agențiile A.D.N. șiD.P.A. informează, că Helmut Kohl, I cancelarul federal al R.F. Germa- I nia, l-a primit, la Bonn, pe Gunter Mittag, membru al Biroului Po- I litic al C.C. al P.S.U.G., membru alConsiliului de Stat al R.D. Germane, cu care a abordat relațiile dintre R.F.G. și . R.D.G., precum și probleme ale situației internațio- I nale. In cadrul convorbirii s-a căzut. de acord că cele două state ger- | mane vor putea aduce o contribu- I ție importantă la menținerea păciifolosind posibilitățile de dialog și colaborare.

I CONVORBIRILE COMERCIALE 
DINTRE S.U.A. ȘI JAPONIA,I desfășurate timp de trei zile la j Washington in vederea stabilirii 'de noi condiții, ameliorate, pentru li-• vrarea unor produse alimentare a- mericane pe piața japoneză, au e-1 șuat, transmit agențiile AssociatedPress și United Press International. I Sursele citate apreciază că nu exis- I tă nici măcar perspectiva reluăriiîn viitorul apropiat a acestor ne- I gocieri. 

indiferent de sistemul lor politic, economic sau social, de mărime sau așezare geografică, de nivelul de dezvoltare economică și de apartenența sau neapartenența la alianțe militare, au îndatorirea imperioasă de a soluționa diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice.în cea de-a doua parte a documentului de lucru prezentat de delegația României se indică ansamblul normelor pe care trebuie să se bazeze documentul final al lucrărilor reuniunii de experți de la Atena. Sint enumerate,, astfel, normele cu valoare universală din sistemul Națiunilor Unite, ca și cele cu caracter regional din sistemuL Conferinței pentru Securitate și Cooperare in Europa.Cea de-a treia parte a propunerii românești se ocupă de metodele de reglementare pașnică a diferendelor, punind accentul pe negocieri, bune oficii, mediere și conciliere. Sint reafirmate, de asemenea, obligațiile pe care le au statele în timpul căutării unei soluții pașnice a diferendului, cum ar fi abținerea de la orice act care ar putea să agraveze situația și să facă mai dificilă sau să împiedice reglementarea diferendului, respectarea in continuare a obligațiilor ce decurg din principiile suveranității, independenței și integrității teritoriale a statelor, nerecurgerea, in nici un caz și sub nici un pretext, la forță sau la amenințarea cu forța din cauza existenței sau nereglementării pașnice a unui diferend.Ultima parte a documentuluj de lucru românesc menționează oportunitatea creării unui mecanism pentru aplicarea principiului reglementării pașnice a diferendelor și încurajarea recurgerii la metodele convenite. Se subliniază că existența unui asemenea organism gene- ral-european s-ar putea dovedi foarte utilă pentru soluționarea pașnică a diferendelor in Europa.

trebui să acționeze spre a facilita mai mult dezvoltarea cooperării industriale între țările membre. Este necesar să fie examinate mai profund mijloacele practice de promovare a unor forme superioare de cooperare, cum sînt societățile mixte și proiectele comune pe terțe piețe. .Trebuie, de asemenea, ca C.E.E.- O.N.U. să manifeste preocupare sporită față de rezolvarea problemelor comerciale specifice ale țărilor in curs de dezvoltare din regiune, asigurarea unei accelerări a ritmului dezvoltării acestora în vederea eliminării , decalajelor care le separă de statele dezvoltate bogate.

aprovizionării tehnico-materiale perfecționare în continuare a organizării colaborării economice și tehni- co-științifice multilaterale în domeniul aprovizionării tehnico-materiale și a fost adoptat raportul de activitate a comitetului pe anul 1983.Participanții la ședință au făcut cunoștință cu experiența acumulată in U.R.S.S. in domeniul economisirii resurselor materiale.Ședința comitetului a decurs intr-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere.
★Cu prilejul prezenței sale la Moscova, tovarășul Richard Winter a avut convorbiri cu N. V. Martinov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru Aprovizionarea Tehnico-Materială al U.R.S.S., în domeniul lărgirii și dezvoltării colaborării bilaterale tehnico-științifice și al schimburilor de produse dintre cele două organe centrale de aprovizionare.

30 000 DE PERSOANE AU DE
MONSTRAT ÎN CAPITALA HON
DURASULUI ÎMPOTRIVA MA
NEVRELOR MILITARE COMUNE 
HONDURIANO — NORD-AMERI- 
CANE, pentru retragerea tuturor forțelor militare străine din țară și inițierea unui procds de profunde transformări structurale. democratice in Honduras. La manifestație au luat parte muncitori, studenți, alți reprezentanți ai vieții politice și social-economice honduriene.

CONTINUA DEZBATERILE-MA- 
RATON DIN CAMERA DEPUTA- 
ȚILOR A ITALIEI PE MARGINEA 
DECRETULUI GUVERNAMENTAL 
PRIVIND COMBATEREA IN
FLAȚIEI, informează agenția A.N.S.A. Anterior, decretul a fost aprobat de Senat. în legătură cu acest decret, coaliția guvernamentală, condusă de Bettino Craxi, a cerut votul de încredere in Camera Deputaților. La Roma se subliniază că guvernul va obține aprobarea decretului și în Camera inferioară a parlamentului, intrucît dispune de o majoritate confortabilă.

Conferința
Uniunii Interparlamentare

Intervenția 
reprezentantului românGENEVA 7. — Trimisul Agerpres transmite : Cea de-a 71-a Conferință a Uniunii Interparlamentare a examinat in plen punctul de pe ordinea de zi intitulat „Dezbateri generale privind situația politică, economică și socială din lume".Luind cuvintul, reprezentantul României a relevat că evoluția evenimentelor pe plan mondial evidențiază cu deosebită pregnanță necesitatea creșterii rolului parlamentelor, al Uniunii Interparlamentare în rezolvarea justă și durabilă, în interesul și cu participarea tuturor statelor, a marilor probleme ale lumii contemporane.Uniunea Interparlamentară trebuie să situeze in continuare în centrul «atenției sale problemele opririi cursei înarmărilor, trecerii la măsuri hotă- rite de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară.Vorbitorul a pus în evidență actualitatea deosebită a propunerilor cuprinse în recentul Apel al Marii Adunări Naționale a României, prin care parlamentele sînt chemate la acțiuni vizînd oprirea amplasării rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune în țările vest-europene și a aplicării contramăsurilor anunțate de U.R.S.S., realizarea de acorduri corespunzătoare privind oprirea instalării și desfășurării de rachete nucleare pe continent, retragerea celor existente și eliberarea Europei de orice arme nucleare.

VARȘOVIA

Lucrările Seimului 
R. P. PoloneVARȘOVIA 7 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R.P. Polone, la care au participat Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, alți conducători de partid și de stat polonezi.Seimul a discutat •probleme legate de situația construcțiilor de locuințe și a adoptat legi din diferite domenii ale activității de’stat, printre care și o lege referitoare la sectorul energetic.

O declarație 
a guvernului grecATENA 7 (Agerpres). — Guvernul Greciei a dat publicității o declarație în legătură cu reuniunea ministerială a Grupului de planificare nuclea- 

1 Tă al N.A.T.O., exprimind „rezerve de principiu în legătură cu toate aspectele politicii nucleare a N.A.T.O.". De'asemenea, se subliniază că escaladarea cursei înarmărilor reprezintă problema cea mai gravă și mai acută cu care este confruntată in prezent omenirea. Declarația atrage atenția că 'absența dialogului Est-Vest, producerea și desfășurarea' de noi tipuri de arme nucleare constituie un pericol direct pentru securitatea europeană, relatează agenția Taniug.
Situația 

din NicaraguaMANAGUA 7 (Agerpres). — într-o alocuțiune televizată, coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua; Daniel Ortega Saavedra, a anunțat că țara sa este confruntată în prezent cu cea mai mare ofensivă lansată de aproximativ 8 000 de antisandiniști la frontierele de nord și de sud — informează agențiile Prensa Latina și France Presse. Ortega a precizat că ofensiva vizează îndeosebi departamentele Nueva Segovia, Jinotega, Zelaya și Rio San Juan.WASHINGTON 7 (Agerpres). — Societatea de televiziune americană „C.B.S." și cotidianul cercurilor de afaceri „The Wall Street Journal" susțin că Agenția Centrală de Investigații (C.I.A.) a S.U.A. este implicată in acțiunea de minare a porturilor Republicii Nicaragua, relatează agenția U.P.I. „Surse ale guvernului S.U.A. au declarat că Agenția Centrală de Investigații dirijează activ, minarea porturilor nicaragua- ne“. S-a arătat în comentariul societății de televiziune menționate,; pre- cizîndu-se : „C.I.A. are o fregată in apropierea coastelor Nicaraguei și sursele afirmă că bărci de la bordul vasului ar planta minele în porturi".
PRIMIRE LA KABUL. După cum transmite agenția Bachtar, citată de TASS, Babrak Karmal, secretar general' al C.C. al Partidului Domo- . cratic al Poporului, președintele Consiliului Revoluționar al Repu- 1 blicii Democrate Afganistan, l-a primit la Kabul pe Diego Cordovez, trimis special al secretarului gene- ral al O.N.U. S-a procedat la un schimb de păreri privind rezolva- 1 rea pe cale politică a situației privind problema afgană. 1
LA BRUXELLES s-a desfășurat I

„Salonul de vacanță", cea mai Imare manifestare turistică de acest 
gen din Belgia. Au participat cu > 
standuri 22 oficii naționale de tu- I 
rism — inclusiv din România — 
precum și firme turistice din peste i 
40 de țări.

TENDINȚA DE SPORIRE A 
DOBÎNZILOR BANCARE AME- i 
RICANE. — Oficiul Federal de | Rezerve al S.U.A. (F.E.D.) a ho- tărît majorarea taxei de scont de la , 8,5 la 9 la sută, decizie care se înscrie in tendința generală de spo- * rire a dobinzilor bancare americane.

MIȘCARE GREVISTA. Peste 151) 000 de mițncitori din industria , metalurgică vest-germană au participat — la sfîrșitul săptămînii — la ‘ greve de scurtă durată, revendicind îmbunătățirea condițiilor de muncă [ și viață, a anunțat un purtător de I cu'vint al sindicatului de ramură „Ig Metall", cel mai mare din in- i dustria R.F.G., citat de agenția Reuter. Greviștii s-au pronunțat, de asemenea, pentru asigurarea locu- . rilor de muncă. în R.F.G. sint înregistrați oficial în prezent 2,4 milioane de șomeri.
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