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Vineri, 25 mal. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe tovarășul Marjai Jozsef, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, președintele
părții țării sale în Comisia mixtă
guvernamentală româno-ungară de
colaborare economică și tehnico-științifică, ale cărei lucrări se desfă
șoară la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc din partea tovarășilor Janos
Kadar. prim-secrețar al Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar (P.M.S.U.), și Pal

PENTRU AMPLIFICAREA COLABORĂRII DINTRE ROMÂNIA Șl TOGO

Losonczi, președintele Consiliului
Prezidențial al R.P. Ungare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ®
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășilor Janos Kadar și Pal Lo
sonczi un salut călduros și cele mal
bune urări.
în cadrul Întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
au fost evocate relațiile de strînsă
colaborare dintre partidele, popoa
rele și țările noastre.
S-a apreciat că există posibilități
largi pentru dezvoltarea schimburi
lor economice, reciproc avantajoase,
pentru intensificarea colaborării și
cooperării economice, tehnico-științifice și în alte domenii de interes
comun, precum și pe terțe plete. în

acest context, s-a relevat importanța
elaborării unui acord de lungă du
rată care să dea o perspectivă largă
și stabilă colaborării și conlucrării
româno-ungare. A fost reliefat rolul
ce revine Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare în identifica
rea unor noi domenii și sectoare de
colaborare între cele două țări, în
stabilirea măsurilor privind dezvol
tarea cooperării reciproc avantajoase.
La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Petrescu, viceprimministru al guvernului, președintele
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară.
A fost de fată Miklos Barity, am
basadorul R.P. Ungare in tara noas
tră.

Hristo Hristov,

S-a încheiat vizita oficială de prietenie a președintelui
Sepiile îngăleze, general Gnassingbe Eyadema

ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, vineri
după-amiază, pe tovarășul Hristo
Hristov, ministrul comerțului exte
rior al R. P. Bulgaria, care a efec
tuat o vizită în tara noastră.
Oaspetele a exprimat vii mulțu
miri pentru întrevederea acordată și
a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un călduros salut din
partea tovarășului Todor Jivkov,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de

Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis, la rindul
său, tovarășului Todor Jivkov salutul
său călduros și cele mai bune urări.
în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat într-o atmosferă caldă,
tovărășească, au fost evocate bunele
raporturi de prietenie și colaborare
dintre partidele, țările și popoarele
noastre. S-a apreciat că există, în
continuare, premise favorabile pen
tru promovarea la un nivel tot mai
ridicat a colaborării și cooperării
româno-bulgare, inclusiv pe terțe
piețe.

A fost' exprimată convingerea că
Intensificarea colaborării șî cooperă
rii româno-bulgare este în folosul și
spre binele celor două țări șl po
poare, al progresului șl prosperită
ții lor, în interesul cauzei generale
a socialismului și păcii.
La primire au luat partp tovarășii
Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.
A fost de fată Todor Stoicev. am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Instituirea Medaliei coi
orative
„Canalul Dunăre - Marea Neagră44
Cu prilejul inaugurării Canalului Dunăre — Marea Neagră, obiectiv economic de însemnătate deo
sebită pentru economia noastră națională, măreață izbîndă a poporului român în epoca de făurire a
societății socialiste multilateral dezvoltate în România, prin- decret al Consiliului de' Stat a fost instituită
Medalia comemorativă „Canalul Dunăre — Marea Neagră".

au semnat documentele oficiale româno-togoleze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și general
Gnassingbe Eyadema. președintele
fondator al Adunării Poporului To
golez. președintele Republicii Togo
leze. au semnat, vineri, dimineața. în
cadrul unei'ceremonii, care a avut
ioc la Palatul Consiliului de Stat,
Declarația comună privind întărirea

prieteniei și dezvoltarea colaborării
dintre Republica Socialistă România
și Republica Togoleză și Acordulprogram privind dezvoltarea pe ter
men lung a cooperării economice și
a Schimburilor comerciale între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Togoleză.
După semnare, cei doi președinți
și-au strîns cu căldură mîinile, s-au
îmbrățișat, s-au felicitat reciproc.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Emil Bobu. Nicolae Constantin,
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană,
Ștefan Andrei, Ana Mureșan, Ion
Stoian. Nicu Ceaușescu. alte persoane
oficiale române.
Au participat Anani Kuma AkakpoAhianyo, Barry Moussa Barque,
Anani Gassou. Yao Kunale Eklo,
Ayele Nubukpo, Essohanam Pere,
Lawson Latevi Eli Atcho. Sougou-

PLECAREA DIN CAPITALĂ

limpo Kerimou. Tchabao Alassanl,
alte persoane oficiale togoleze.
Au fost de față ambasadorul
României la Lome și ambasadorul
Republicii Togoleze la București.
în încheierea ceremoniei, .pre
ședinții
Nicolae
Ceaușescu
și
Gnassingbe Eyadema au ridicat o
cupă de șampanie pentru întărirea
continuă a colaborării și prieteniei
româno-togoleze.

---------- ------------------------------------

încheierea
convorbirilor

în semn de înaltă apreciere a con
tribuției și rolului hotăritor la con
ceperea și realizarea acestei gran
dioase lucrări de mare importanță
națională, Consiliul de Stat a hotării
conferirea Medaliei comemorative
„Canalul Dunăre-Marea Neagră",
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

secretarul general a! partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Prin decret prezidențial a fost
conferită această medalie unui mare
număr de muncitori, ingineri, tehni
cieni, tineri brigadieri, militari,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, precum și
tovarășei ELENA CEAUȘESCU le-aii
fost înminate, de o delegație a Uni-

unii Tineretului Comunist, Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști din
România și a Șantierului național al
tineretului, cu prilejul apropiatei
inaugurări a Canalului DunăreMarea Neagră, Placheta omagială și
insigna Șantierului național al tine-

★

oficiale
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eercetătorl și proiectanți, oameni de
știință, activiști de partid și de stat,
oare, prin munca desfășurată, au
adus o contribuție deosebită Ia reali
zarea Canalului Dunăre-Marea Nea
gră, important obiectiv ai dezvoltării
socialiste a României.
retului de Ia Canalul Dunăre-Marea
Neagră, ca simbol al profundei stime
și recunoștințe pentru eroica și
neobosita activitate pusă in slujba
necontenitei propășiri a României
socialiste.

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, în Jurul orei 12,00, posturile de radio și televiziune vor transmite,
direct de la Agigea, marea adunare populară prilejuită de inaugurarea oficială
a Canalului Dunăre—Marea Neagră.

---- DECLARAȚIE
COMUNĂ----5
privind întărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării

dintre Republica Socialistă România si
Republica Togoleză
9
Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Togoleze,
HOTARÎȚI să extindă și să aprofundeze
raporturile de prietenie și colaborare dintre
cele două țări și popoare,
PROFUND CONVINȘI că dezvoltarea
acestor raporturi corespunde intereselor
naționale ale țărilor lor si reprezintă, tot
odată, o importantă contribuție ia întări
rea cooperării și solidarității țărilor în curs
de dezvoltare, a statelor ■ nealiniate in
eforturile lor pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru pace, progres și
înțelegere în lume,
ÎNCREDINȚAȚI că in situația internațio
nală actuală deosebit de gravă și complexă
trebuie să se acționeze ferm pentru a asi
gura tuturor popoarelor dreptul la pace, la
viață, la existență liberă și independentă,
DECIȘI să acționeze în mod ferm pentru
promovarea unei politici active de largă

Vineri, 25 mai, s-a încheiat vizita
oficială de prietenie pe care a intreprins-o in țara noastră, la invitația
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, generalul Gnassing
be Eyadema, președintele fondator
al Adunării Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togoleze.
Vizita a reprezentat, prin rezulta
tele fructuoase la care s-a ajuns,

prin documentele semnate, un mo
ment de cea mai mare însemnătate
în relațiile româno-togoleze. Dialo
gul la nivel inalt româno-togolez a
consfințit hotărîrea celor două țări
de a dezvolta o conlucrare tot mai
activă între ele, atît pe planul rela
țiilor bilaterale, cit și în viața inter
națională, spre binele popoarelor ro
mân și togolez, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării internaționale.
Ceremonia plecării șefului statu-

lui togolez a avut loc pe aeroportul
Otopeni, unde au fost arborate dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Togoleze.
Pe frontispiciul aerogării se aflau
portretele
președintelui
Nicolae
Ceaușescu și președintelui Gnassing
be Eyadema. Pe mari pancarte erau
înscrise urările : „Să se dezvolte
continuu relațiile de prietenie și

(Cor.tinuare ia pag. a 111-:.)

colaborare între toate statele, bazată pe
principiile respectului independentei si su
veranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității depline în drep
turi. avantajului reciproc, nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu forța, respectă
rii dreptului fiecărui popor de a-și alege
liber calea dezvoltării sale economice și
sociale,
PURTÎND convorbiri oficiale, desfășurate
intr-o atmosferă de caldă prietenie. înțele
gere și respect reciproc, în timpul vizitei
oficiale de prietenie efectuate în Republica
Socialistă România, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de către gene
ralul Gnassingbe Eyadema. președinte fon
dator al Adunării Poporului Togolez. pre
ședintele Republicii Togoleze. in perioada
22—25 mai 1984,
INFORMÎNDU-SE reciproc asupra preo
cupărilor partidelor și țărilor lor în dome

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

niul construcției economice și sociale, PROCEDÎND Ia o analiză aprofundată a căilor
și mijloacelor de promovare a raporturilor
de prietenie și cooperare româno-togoleze
și EFECTUÎND un schimb de păreri asupra
problemelor actuale ale vieții internațio
nale.
Au convenit asupra celor ce urmează s

i
Cei doi președinți și-au exprimat satis
facția pentru bunele raporturi de prietenie,
solidaritate și cooperare existente intre
partidele și țările lor. în deplină concor
danță cu interesele fundamentale ale po
poarelor român și togolez. Președinții au
subliniat necesitatea și posibilitățile dez
voltării mai dinamice a cooperării româno-

(Continuare in pag. a IlI-a)

General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator
al Adunării Poporului Togolez,

Președintele
Republicii Togoleze

SClNTEIA - sîmbăfă 26 mai 1984

PAGINA 2

ÎN AGRICULTURĂ
O idee majoră, care străbate ca
un fir roșu cuvintarea secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta
Plenară a Consiliului Național al
Agriculturii. Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor este aceea a mai bu
nei valorificări a marilor rezerve
de care dispune agricultura noas
tră socialistă pentru sporirea pro
ducțiilor vegetale și animale. în
această privință, un accent deose
bit se pune in cuvîntare pe reali
zarea producțiilor planificate în
acest an la culturile intensive'. De
fapt, datorită dezvoltării și moder
nizării continue a bazei tehnicomateriale a agriculturii, lărgirii
cunoștințelor științifice și practice,
perfecționării organizării muncii și
a producției și ridicării pregătirii
profesionale a oamenilor muncii
de pe ogoare, caracteristic pentru
actuala etapă de dezvoltare a
acestei ramuri de
bază a econo
miei
naționale
este tocmai adincirea procesului
de intensificare a
producției.
Cu
prioritate
însă,
pentru unele cul
turi au fost întoc
mite
programe
speciale ce pre
văd asigurarea, in
regim optim, a
tuturor factorilor
de producție și apllcarea unor teh
nologii moderne
care să permită
obținerea de re
colte mari, la ni
velul maxim al
potențialului pro
ductiv al pămîntului.
Anul acesta, in conformitate cu
prevederile planului de stat, se cul
tivă în sistem intensiv 200 000 hec
tare cu grîu, de pe care trebuie
să se realizeze. în medie. 8 000
kg grîu la hectar, 500 000 hec
tare cu porumb cu o producție
medie de 20 000 kg știuleți la hec
tar, întreaga suprafață — 270 000
hectare — cu sfeclă de zahăr cu o
producție medie de 40 tone la hec
tar. De asemenea, se cultivă în
sistem intensiv și importante su
prafețe cu floarea-soarelui, cartofi,
legume și alte plante la care s-a
prevăzut obținerea de producții
mari. Experiența anului trecut a
dovedit cu prisosință că, și în con
diții climatice mai dificile, agricul
tura noastră dispune de potenția
lul necesar — tehnic, material și
uman — pentru a realiza produc
țiile stabilite la culturile intensive.
Pe întreaga suprafață cultivată
sau pe suprafete mai mlci, anul
trecut multe unități agricole de
stat și cooperatiste au obținut. în
medie la hectar, peste 20 și chiar
30 tone de știuleți, 7 000—8 000 kg
de grîu, 50—60 tone de cartofi sau
de sfeclă de zahăr, peste 3 000 kg
de floarea-soarelui sau de soia.
Este de remarcat faptul că multe
dintre aceste unități agricole au
realizat asemenea recolte mari
chiar pe terenuri neirigate, ceea
ce întărește si mai mult ideea că
obținerea de producții mari este la
îndemîna tuturor unităților agri
cole. Și ceea ce se cuvine reținut
în mod special, așa cum s-a sub
liniat cu claritate la Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe
problemele agriculturii, din decem
brie anul trecut, pentru obținerea
unor asemenea recolte nu s-au

făcut lucruri deosebite, nu s-au
făcut minuni, ci pur și simplu s-a
asigurat executarea in bune con
diții a lucrărilor necesare si res
pectarea densității corespunzătoare.
Toate acestea reprezintă argu
ment? convingătoare pentru ca, în
^ansamblul preocupărilor și efortu
rilor oamenilor muncii din agricul
tură pentru obținerea în acest an
de recolte record în toate sectoa
rele de activitate, o atenție deose
bită să se acorde realizării și chiar
depășirii producțiilor planificate la
culturile intensive. Și aceasta cu
atît mai mult cu cît siste
mul culturilor intensive urmează
să capete o amploare deosebită,
în această ordine de idei, la
recenta Plenară a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „Trebuie
să avem în vedere că anul vii

TRATE HM1HE SflIELOB - MtBTRATE W ClMP, UI PBASff!
și pentru dezvoltarea lor în conti
nuare. în cele mai bune condiții, este
obligatoriu ca toate lucrările pre
văzute în tehnologie să fie efectua
te in perioada optimă și Ia un inalt
nivel agrotehnic.
în primul rînd se detașează, prin
caracterul de urgență și prin volu
mul mare de mtfncă ce-1 presu
pune, executarea la timp a lucră
rilor de întreținere, adică a prașîlelor mecanice și manuale. Aceste
lucrări, mai ales acum, in faza de
creștere puternică a plantelor, au
o mare importantă pentru crearea
condițiilor necesare dezvoltării vi
guroase a culturilor, atît prin dis
trugerea buruienilor, cît și prin
menținerea apei te sol. știindu-se
că o prașilă făcută la timp echiva
lează cu o ploaie bună, iar pe tere
nuri irigate — cu o udare bună. în
același timp cu efectuarea prașilelor, în funcție de cantitățile de
îngrășăminte chi
mice administra
te anterior, tre
buie să se facă și
fertilizarea
fazială pînă Ia ni
velul dozelor de
îngrășăminte chi
mice stabilite pe
fiecare parcelă și
la fiecare hibrid.
Toate acestea im
pun ca, in toate
unitățile agricole,
brigăzile sau echipele speciale
care muncesc în
acord global su
prafețele cu cul
turi intensive să
se ocupe perma
nent de executa
rea în cele mai
bune condiții de
calitate a acestor
lucrări, să fie îndrumate și contro
late sistematic cum își desfășoară
activitatea.
în strînsă legătură cu executarea
prașilelor mecanice și manuale se
pune problema menținerii densi
tății de plante la hectar, care
poate fi considerată drept un fac
tor hotăritor pentru realizarea pro
ducțiilor planificate la culturile in
tensive. Ceea ce se cere cu acui
tate este ca. prin efectuarea pra
șilelor. densitatea plantelor să nu
fie diminuată cu nimic, astfel in
cit pe fiecare parcelă și la fiecare
hibrid să rămînă numărul stabilit
de plante recoltatele. De bună
seamă, menținerea densității de
pinde nemijlocit de calitatea mun
cii oamenilor, a mecanizatorilor și
cooperatorilor, care execută prașilele mecanice și manuale.
Ne aflăm într-o perioadă cînd
realizarea la timp a volumului
mare de lucrări de întreținere a
culturilor necesită o amplă parti
cipare a tuturor forțelor din agri
cultură. Rezultă de aici răspun
derea deosebită ce revine organe
lor județene de partid și agricole,
consiliilor populare,. consiliilor agroindustriale și conducerilor uni.tăților agricole, a căror sarcină
primordială în această perioadă o
constituie mobilizarea tuturor lo
cuitorilor de la sate la executarea
prașilelor manuale, în numărul
prevăzut, la toate culturile, dar cu
precădere la culturile intensive, cît
și pregătirea exemplară a aplicării
udărilor pe terenurile irigate, aces
tea fiind lucrări hotăritoare pentru
obținerea de recolte record în
acest an.

Pentru a realiza și chiar depăși recoltele mari prevăzute;

CULTURILE INTENSIVE

au nevoie acum
de o întreținere exemplară
tor vom mări aceste supra
fețe. De fapt, dorim ca. în cîțiva ani, în cincinalul .următor,
să ajungem la generalizarea în
întreaga agricultură a culturilor
intensive, mai cu seamă în tere
nuri irigate. Numai pe această cale
vom putea realiza producția pe
care ne-am propus-o, vom asigura
tot ce este necesar pentru buna
aprovizionare a populației cu pro
duse agricole vegetale și animale".
Ce probleme trebuie să se afle
cu prioritate în atenția lucrătorilor
de pe ogoare — mecanizatori, co
operatori și specialiști — spre a se
asigura succesul culturilor inten
sive in acest an ? în această pri
vință, specialiști din Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimen
tare și din cadrul Institutului de
cercetări pentru cereale și plante
tehnice Fundulea au făcut citeva
precizări cu privire la lucrările, ce
trebuie executate în actuala etapă
de, dezvoltare a culturilor. Ne vom
referi cu precădere la cultura po
rumbului intensiv, care te acest an
ocupă 500 000 hectare, cele mai
mari suprafețe fiind amplasate în
județele Constanta. Călărași, Dolj,
Teleorman, Ialomița, Brăila, Olt,
Giurgiu, Tulcea, Timiș și Arad,
adică in județele ce dispun de
mari sisteme de irigații sau de te
renuri freatic umede. Este pozitiv
faptul că în toate unitățile agri
cole cultura porumbului intensiv a
fost amplasată pe terenurile cu
potențial productiv ridicat, că s-a
făcut fertilizarea solului cu îngră
șăminte organice și chimice, la care
se adaugă rezerva bună de apă din
pămînt, creînd condiții optime pen
tru dezvoltarea viguroasă a Plante
lor. Totuși, culturile sînt la început

ÎN INDUSTRIE

respectivă din lipsa unor tehnici și
utilaje adecvate de reșapat. au fost
readuse ah de an în circuitul econo
mic. Un calcul simplu demonstrează
că pe această cale s-au economisit
anual zeci de milioane de lei.
— Succesul ne-a ambiționat — ne
spune directorul fabricii. Deși, la
drept vorbind, aceste utilaje nu so
luționau decît în parte problemele
cu .care ne confruntam. Un singur
exemplu : la un moment dat ni s-a
cerut să găsim soluții pentru recondiționarea anvelopelor puțin rulate,
dar care, din cauza unor spărturi
adinei, erau pur și simplu aruncate.
După o serie de studii și testări.

Din experiența
unei întreprinderi
din Luduș
specialiștii noștri au adoptat. în pre
mieră, tehnologia aplicării de plas
turi produși chiar la noi în fabrică.
în legătura cu aceasta se cuvine
relevat un amănunt important : pen
tru a nu se lucra cu scule improvi
zate. specialiștii unității au conceput
și realizat o trusă specială de reșa
pat. Prin utilizarea acestei truse s-a
asigurat creșterea cu peste 50 la sută
a productivității muncii, iar calitatea
superioară a recondîfionării a mărit
cu 25 la sută durata de rulaj a an
velopelor. Aceasta înseamnă. în me
die. circa 17 000 de kilometri rulați
în plus de fiecare anvelopă. Pe baza
acestei tehnologii, la fabrica din Lu
duș au fost recondiționate pînă acum
nu mai puțin de 39 000 anvelope. Ceea
ce nu e deloc puțin, dacă avem în
vedere că numai din diferența dintre
prețul anvelopelor noi și costul reconditionării rezultă o economie de
8 milioane lei.
Pe măsură ce fabrica s-a extins,
posibilitățile de reșapare ău crescut
și s-a lărgit gama anvelopelor supuse
acestei operații de recondiționare.
Au intrat în atenție anvelopele cu
carcase textil-metal și metai-metal,
a căror recondiționare presupunea
realizarea. în timp util, a unor ma
șini de reșapat perfecționate. „Au
fost zile si nopți de asidue căutări

metrului aproape de 30 de grade. Zile
în care fiecare clipă are o valoare deo
sebită pentru lucrătorii ogoarelor, care
vor să facă din 1984 anul producțiilor
record la toate culturile. E vremea
sapei, așa cum toamna este a plu
gului. Iar volumul lucrărilor de exe
cutat este foarte mare. în unită
țile agricole de stat și cooperatiste
din județul Ialomița sint de prășit
peste 200 000 hectare, din care 100 000
hectare cu porumb pentru boabe,
35 000 hectare cu floarea-soarelui,
21 000 hectare cu soia, 15 550 hectare
cu sfeclă de zahăr și 15 000 hectare
cu fasole, la care se adaugă supra
fețe apreciabile cu legume, tutun Si
plante medicinale. Așa cum a in
dicat secretarul general al partidului
la recenta Plenară a Consiliului
Național al Agriculturii, cele 200 000
hectare trebuie prășite de cel puțin
trei ori.
Toate culturile agricole trebuie în
treținute exemplar. Insă cea mai
mare atenție trebuie acordată sfeclei
de zahăr. Cum acționează oamenii
muncii din unitățile cultivatoare
pentru a realiza o producție medie
de peste 30 000 kg Ia hectar ? Ne
vom referi în rîndurile de fată la
modul în care se lucrează la prăsitul acestei culturi te cooperativele
agricole din Gîrbovi, Grindu și Miloșești.
— Pentru a încheia cit mai repede
prima prașilă manuală pe cele 480
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr,
timp de o săptămină, zi de zi. de
la răsăritul soarelui si Pînă la lăsa
rea serii, au fost mobilizați cite 500
de oameni —• ne spune tovarășul
Marcel Dobra, președintele coopera
tivei agricole din Gîrbovi. Solele
sint acum curățate de buruieni, iar
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rîndurile de plante sînt parcă puse
la sfoară. Mecanizatorii care au efectuat semănatul pot primi nota
maximă. Răsărirea a fost uniformă
și explozivă. Pe nici o tarla nu sînt
goluri ce ar trebui completate. De
miercuri. 23 mai. am început prașila
a doua pe solele unde prima prașilă
a fost efectuată în urmă cu două
săptămîni și ploile căzute au . favo
rizat răsărirea buruienilor. Acum

specialiștilor, este acum concentrată
asupra curățirii perfecte de buruieni
a solelor și păstrării densităților
optime la hectar. întreaga suprafață
cultivată cu sfeclă de zahăr este
lucrată în acord global, conform
contractelor încheiate încă din iarnă.
Cooperatorii din fiecare formație știu
ce producție trebuie să obțină, dar
mai ales știu că în funcție de re
colta obținută vor fi și cîștigurile

Exemplul convingător
ol unităților fruntașe
executăm cu atenție lucrările de ră
rit, urmărind păstrarea densității op
time, care să ne dea garanția nu
numai a realizării producției planifi
cate. ci și depășirea ei. cu cel puțin
3 060 kg la hectar. Dacă la fiecare
hectar vom avea 110—115 mii plante
recoltatele noi vom putea livra uni
tăților de prelucrare peste 20 000 tone
sfeclă de zahăr".
Pentru cooperatorii din Grindu,
realizarea unei producții de 37 000 kg
la hectar, pe o suprafață de 320 hec
tare nu constituie o problemă. Re
cordul acestei unități la cultura
sfeclei de zahăr este de peste 40 000
kg la hectar. în aceste zile, la
Grindu. cîmpul este împînzit de sute
de bărbați și femei ce mînuie cu
rapiditate și pricepere sapa. Inginerul-șef al unității, Virgil Micu,
unul din specialiștii cu prestigiu din
județ, ne spune : „Atenția noastră, a

lor. Iar la Grindu oamenii sint învă
ța ți să cîștige bine, producind mai
mult. Deși fiecare cooperator știe ce
are de făcut, șefii de fermă și de
formații urmăresc ca la un metru
pătrat să fie cel puțin 11—12 plante
recoltatele. într-un cuvint, prin lu
crări de bună calitate asigurăm o
densitate superioară. Așa cum se
prezintă acum sfecla de zahăr, con
sider că vom obține recolte mari.
Noi vom continua intens prașilelc
mecanice și manuale".
Președintele cooperativei agricole
Miloșești este in concediu. Dar asta
numai în actele de la contabilitate.
El se află acum, așa cum îi stă bine
țăranului, acolo unde zorul lucrări
lor este mai mare. Iar zorul aces
tora este cîmpul, acolo unde se
hotărăște soarta recoltei. L-am
întîlnit 'cu mult înainte de ră
săritul soarelui, în timp ce la cîmp

aoseau căruțele cu cooperatori. „Dacă
nu ești acolo unde se frămîntă vii
toarea pîine. se zice că nu prea ai
■dreptul s-o măninci — ne spune pre
ședintele cooperativei. Aureliu Cioc.
Și cînd spun -pîine» am în vedere
toate culturile agricole. La toate tre
buie să obținem, recolte mari. Vrem
ca de pe cele 300 hectare cultivate
cu sfeclă de zahăr să realizăm
12 000—13 000 tone. Și, așa cum se
prezintă toate solele în cele patru
ferme, avem garanția că vom ajunge
Ia 50 tone la hectar". în această uni
tate, la fermele Nicolești și Tovă
rășia se execută a doua prașilă ma
nuală.
Trei exemple din multe altele din
care rezultă hotărîrea cooperatorilor
din Bărăganul ialomițean de a ob
ține recolte mari. Dealtfel, pînă joi
seara au fost prășite o dată manual
și mecanic toate cele 15 550 hectare
cultivate cu sfeclă de zahăr. Floareasoarelui a fost prășită mecanic pe
34 000 hectare și manual pe 25 000
hectare, din cele 35 000 hectare
cultivate, iar din cele 100 000 hectare
cultivate. Cu porumb pentru boabe.
33 000 hectare au fost prășite me
canic, iar 14 450. hectare — manual.
Timpul extrem de călduros și re
zerva bună de apă din sol fac ca
plantele agricole să crească repede,
dar să se înmulțească și buruienile.
Toate acestea fac necesară intensi
ficarea lucrărilor de întreținere a
culturilor. Spunem aceasta deoarece
acum nu numai sfecla de zahăr, ci
și floarea-soarelui. porumbul, soia și
legumele au nevoie de o întreținere
exemplară. Or, se constată inegali
tăți între unitățile agricole din aceeași zonă în executarea prașilelor
mecanice și manuale.

Mihat VIȘOIU
corespondentul
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Hărnicie și răspundere
pentru calitate

Executarea mecanizată a lucră
rilor de întreținere la porumb
pe terenurile cooperativei agri
cole Rîcd, județul Argeș

Foto : Eugen Dichiseanu

Aurel PAPADIUC

în ultimele zile lucrările de între
ținere a culturilor s-au intensificat
în unitățile agricole ale județului
Galați. Este rezultatul aplicării
în practică a indicațiilor formulate
de secretarul general al partidului
la recenta Plenară a Consiliului
Național al Agriculturii, de a se ac
ționa cu toate forțele pentru efec
tuarea la timp a prașilelor și a al
tor lucrări de întreținere. Rezulta
tele obținute sînt edificatoare.
Inginerul Pascu Răvdan. șeful
fermei nr. 1 de la cooperativa agri
colă Tulucești, prezent în mijlocul
oamenilor la prășitul mecanic si
manual al florii-soarelui. ne spu
nea : „Pînă în seara zilei de: 24
mai. numai la ferma noastră am
realizat lucrarea pe 120 de hectare.
Pe întreaga unitate am prăsit me
canic peste 300 hectare cu floareasoarelui si 200 hectare manual.
Concomitent, combatem dăunătorii
la porumb și sfeclă de zahăr".
Preocupări asemănătoare există si
la cooperativa agricolă Smîrdan.
unde inginera Didia Popa, șefă de
fermă, a ținut să precizeze : ..Am
încheiat prima prașilă manuală Ia
sfecla de zahăr pe întreaga supra
față ce o avem. Lucrarea a fost
executată în opt zile. într-un ritm
de 30 hectare pe zi. De patru zile
am început prasila la porumb. De
asemenea, erbicidăm mecanic po
rumbul și grîul".

Caracteristic pentru actuala cam
panie este accentul pus pe mobili
zarea unui număr cit mai mare de
oameni pentru a grăbi efectuarea
tuturor lucrărilor de întreținere.
Așa au procedat unitățile amintite
mai sus. așa se acționează și la
cooperativa agricolă din Pechea,
unde se aflau în cîmp peste 500 de
oameni, sau la cea din Cuca, pe
ogoarele căreia peste 400 de oa
meni lucrau la prăsit. „în toate
unitățile agricole din consiliul nos
tru agroindustrial am insistat asu
pra prezentei masive în cîmp a
cooperatorilor — confirmă tovafăștil Anatolie. Mehnic. președintele
consiliului agroindustrial Foltești.
La Vlădești. Chiraftei. Frumușița
s-a înțeles că aceasta este cea mal
indicată modalitate de acțiune în
aceste zile. De exemplu. în fiecare
zi din săptămîna care se încheie,
la Frumușița au ieșit în cîmp peste
1 000 de oameni, iar la Chiraftei —
circa 400. Țin să remarc, de aseme
nea. functionarea bună a mașinilor
agricole cu care lucrăm în prezent,
ceea ce ne ajută să efectuăm în
bune condiții întreținerea culturi
lor".
Pe ansamblul județului, pînă în
seara zilei de 24 mai s-a încheiat
prima prașilă la sfecla de zahăr,
iar la floarea-soarelui — în coope
rativele agricole — această lucrare
a fost executată manual în propor-

tie de 77 Ia sută din suprafața cul
tivată. iar mecanic — în proporție
de 89 la sută. Concomitent, s-a
erbicidat 65 la sută din suprafața
de peste 90 000 hectare cultivată cu
grîu și orz. Din discuția cu ingine
rul Marian Băiesan. director ad
junct al direcției agricole județene,
am reținut că pînă duminică se va
încheia si prima prașilă la floareasoarelui. Dealtfel. într-un mare
număr de cooperative agricole —
Măstăcani. Certești. Umbrărești,
Grivița. Braniștea. Piscu s.a. —
această lucrare s-a încheiat. „Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat măsuri pentru a se
asigura o mobilizare si mai amplă
a forțelor umane din fiecare sat.
astfel îneît lucrările de întreținere
să se încheie in cel mai scurt timp
la toate culturile — ne spune di
rectorul adjunct al direcției agri
cole. De asemenea, cadrele de con
ducere Si specialiștii din unităti
urmăresc cu răspundere si exigentă
ca să se efectueze lucrări de cea
mai bună calitate. Adică să se asi
gure menținerea densității optima
a plantelor, afînarea solului si dis
trugerea buruienilor, astfel incit să
existe garanția că vor fi realizate
producțiile mari prevăzuta pentru
acest an".

Dan PLAEȘU
corespondentul
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RECUPERAREA, RECONBITIBNAREA, REFOLOSIREA MATERIALELOR!

reșapare - o noua
anvelopelor auto
Cu toate că nu are un colectiv
prea numeros. Fabrica de anvelope
din Luduș a ajuns, în scurt timp, o
unitate de mare importanță nu nu
mai în dpmeniul producerii, ci și al
recondiționării anvelopelor. Totodată,
aici se fabrică o largă gamă de
S.D.V.-uri. utilaje și piese de schimb
pentru unitățile industriei chimice.
Cu prilejul vizitei de lucru efectuate
aici anul trecut, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretarul general al
partidului, a apreciat în mod deo
sebit capacitatea de creație tehnică
a colectivului, preocuparea pe care o
manifestă pentru diversificarea con
tinuă a utilajelor de reșapare a an
velopelor. pentru satisfacerea anu
mitor necesități de S.D.V.-uri si ma
trițe ale industriei chimice.
— Reșaparea și apoi preluarea fa
bricării. în ultimii ani. a anvelope
lor și camerelor de bicicletă — ne
spune inginerul lona Borda. direc
torul fabricii — a reprezentat o ac
țiune de mare răspundere. Cu atit
mai mult cu cît utilajele. S.D.V.-urile
și matrițele cu care am pornit la
drum erau simple. Că atare. Conco
mitent cu eforturile pentru îndepli
nirea lună de lună a sarcinilor de
plan, ne-am preocupat, pe de o parte,
de identificarea și aplicarea a noi
tehnici de reșapare și. pe de altă
parte, de proiectarea și executarea,
prin autoutilare, a unor mașini de
reșapat cu o productivitate ridicată.
Cum s-a acționat ? în atelierele
de reșapat. cu o mare pondere în
activitatea fabricii, inginerul-șef.
Grigore Berbecaru. maiștrii Viorel
Mireștean. Doru Vlasiu și alții ne-au
prezentat cu justificată mîndrie pri
mele aparate si mașini de reșapat
anvelope auto, mesele de vulcaniza
re cu patru posturi, cele de încălzit
banda de rulare, presele de vulcanizat anvelopele radiale și întreaga
gamă de matrițe de reșapat realiza
te aici, pentru prima dată, prin auto
utilare. Sint utilaie cu care au fost
echipate în ultimii ani numeroase
alte unităti de profil din tară. Era
un început, dar deosebit de impor
tant. Dovada : pronorția de recondiționare a anvelopelor uzate (consi
derate la începutul activității — în
anul 1974 — ca nefiind reșapabile)
a crescut cu peste 30 Ia sută. Ceea
ce înseamnă că mai bine de 20 000
de anvelope, abandonate la vremea

de mai autentic, zile cu soare
care, aici în Bărăgan,
Zileșifaccăldură
să se ridice mercurul termo-

— ne relatează Andronic Stoica, se
cretarul comitetului de partid. Și
de astă dată capacitatea de creație
tehnică a colectivului și-a spus
cuvintul. în colaborare cu Institutul
de cercetări in cauciuc, tehnologia
reșapării a fost elaborată in timp
record, iar inginerul Daniel Onac,
tehnicianul loan Fanea. muncitorii
Vasile Gligor, Ioan Gherman și alții
au proiectat și realizat in cadrul fa
bricii toate utilajele și sculele nece
sare".
Este locul să o spunem aici că an
velopele reșapate păstrează aproape
60 Ia sută din capacitatea de rulare a
unei anvelope noi. Concret, o anve
lopă reșapată parcurge aproape 30 000
de kilometri — la autoturisme și circa
20 000 — la autocamioane. Aceasta
înseamnă că. la capacitatea actuală
de reșapare a fabricii, economiile
realizate se pot ridica la aproape 70
milioane lei. .
De la 35 000 anvelope reșapate în
1974, în acest an capacitatea de recondiționare a fabricii a crescut la
85 000 anvelope. Eficiența sub as
pectul economisirii de resurse mate
riale este deosebit de concludentă,:
Pentru realizarea unui număr echi
valent de anvelope noi ar fi trebuii
să se consume în plus 2 600 tone
amestecuri de cauciuc, in care sînt
încorporate 1 300 tone elastomer!
(cauciuc sintetic și natural), 1000
tone rețea-cord, 180 tone oțel pentru
taloane și altele.
tn continuare, colectivul întreprin
derii se preocupă de perfecționarea
utilajelor și a procedeelor de recon
diționare. între altele, se urmărește
găsirea de noi soluții pentru îmbu
nătățirea aderentei între carcasa an
velopei și banda de rulare, elabora
rea unor rețete mai eficiente de
amestecuri utilizate la banda de ru
lare etc.
Experiența colectivului Fabricii de
anvelope din Luduș ilustrează con
vingător ce rezultate deosebite pot
fi obținute atunci cînd eforturile si
potențialul de creativitate tehnică
ale oamenilor sint puternic stimula
te pentru înfăptuirea unor sarcini de
mare însemnătate economică stabi
lite de conducerea partidului.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul
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Combinatul siderurgic Galați nu
este numai unul dintre cei mai mari
consumatori de energie electrică și
combustibil . din întreaga economie
națională, dar și cel mai important
producător de resurse energetice re
cuperabile. Lucru firesc, dealtfel,
pentru orice unitate siderurgică de
mărimea celei din Galați. Important
este cit din această cantitate de re
surse energetice recuperabile este
valorificată, atît pentru propriile ne
cesități tehnologice, determinînd ast
fel o creștere a eficienței energeti
ce generale a combinatului, cit și
pentru alte utilizări (încălzire, apă
caldă menajeră) pentru care să nu
mai fie nevoie de alt consum de
energie sau combustibil.
Pe cea mai mare platformă side
rurgică a țării gradul de recuperare
a acestor resurse este de 66 la sută,
cifră care, așa cum ține să precizeze
log. Sebastian Stavăr, directorul di
recției de producere și distribuție a
energiei în Combinatul siderurgic
Galați, este comparabilă cu cea a
multor unități siderurgice din lume.
Firește, o asemenea comparație poa
te fi onorantă, dovedind că, îndeosebi
în ultimii ani, în această direcție
s-au depus eforturi considerabile.
Constituie însă nivelul atins și o li
mită a posibilităților actuale de va
lorificare a resurselor energetice
existente ? Categoric nu. La această
părere subscriu nu numai cercetăto
rii care se ocupă de găsirea a noi
soluții de valorificare, ci chiar și
energeticieriii combinatului. Un sim
plu, dar sugestiv calcul, ne poate
arăta cit de importantă este conti
nuarea acestei acțiuni : creșterea cu
un singur procent a gradului de va
lorificare a resurselor energetice re
cuperabile la Combinatul siderurgic
Galați se traduce printr-o economie
de energie echivalentă cu consumul
de energie primară necesar termoficării a cîtorva mii de apartamen
te. Iată de ce am incercat în anche
ta întreprinsă aici să vedem, în pri
mul rînd, în ce mod sînt asimilate
soluțiile și tehnologiile de recupera
re a energiei din multiplele și energofagele procese siderurgice. Am
solicitat în acest scop Institutului
central de cercetări metalurgice in
formații despre trei dintre tehnolo
giile elaborate de către specialiștii
din unitățile sale de cercetare pen
tru a vedea care este stadiul apli
cării lor pe platforma gălățeană. Să
vedem mai întîi în ce constau și ce
își propun cele trei soluții :
• Recuperarea căldurii fizice a
aglomeratului feros, prin folosirea
aerului de răcire ca aer de combus
tie. Menționăm că cercetarea a. fost

efectuată In 1977. Eficiența ei —
aplicată la toate liniile de aglome
rare — s-ar concretiza în final prin
economisirea anuală a circa 80 000
tone de cocs mărunt.
O înlocuirea preîncălzitoarelor de
aer existente deja la slebing cu preincălzitoare mixte (aer și combusti
bil). Prin această soluție, elaborată
în 1978, cantitatea de resurse ener
getice recuperabile crește considera
bil, conducted la o diminuare a con
sumului de gaz-combustibil cu aproape 20 milioane mc pe an.
O Recuperarea căldurii gazelor

a lucrării), abia anul trecut a fost
însă comandată întreprinderii . de
utilaj chimic din Ploiești execuția
preîncălzitoarelor mixte. Cu toate
intervențiile siderurgiștilor, între
prinderea ploieșteană nu a putut de
vansa livrarea utilajelor — prevăzu
tă prin contract pentru sfîrșitul lu
nii viitoare. Așadar, practic încă un
an pierdut, după cum pierdute vor
fi in atmosferă și resurse energetice
echivalente cu 20 000 tone combusti
bil convențional.
Celelalte două soluții elaborate de
cercetare nu sînt nici măcar la acest

Știința în confruntare creatoare
cu cerințele economiei
-

•

•

CUM SE ACȚIONEAZĂ LA COMBINATUL
SIDERURGIC GALAȚI PENTRU

Valorificarea resurselor
energetice secundare
arse care ies din furnal și reutilizarea ei la preîncălzirea combustibilu
lui introdus în furnal pentru care
cercetarea a fost terminată în anul
1979. Realizîndu-se instalații de re
cuperare la toate cele 18 caupere' de
la furnalele gălățene, s-ar putea eco
nomisi peste 35 milioane de metri
cubi de gaz metan.
Așadar, trei soluții tehnologice
care permit recuperarea unor re
surse energetice echivalente cu
peste 150 000 tone combustibil con
vențional. Și de reținut că este vor
ba, în primul rînd, de cocs și gaz
metan, combustibili primari a căror
economisire constituie o cerință im
perioasă. De la elaborarea acestor
soluții au trecut peste 5 ani. Firesc
ar fi fost ca acum ele să se afle într-un stadiu avansat de asimilare.
Iată însă situația lor în momentul
de față :
înlocuirea . preîncălzitoarelor de
aer de la slebing cu preincălzitoare
mixte este singura din cele trei so
luții care se află într-o fază mai
avansată de asimilare. După patru
ani de așteptare (intîrziere datorată
necuprinderii în planul de investiții

stadiu de asimilare. In ce privește
recuperarea căldurii aglomeratului
feros — pentru care există inclusiv
proiectul realizat pînă la faza de de
talii de execuție — aflăm că pînă la
sfîrșitul anului prima instalație va
recupera echivalentul a 3 000 tone
combustibil convențional. Nu ne în
doim de bunele intenții ale energeticienilor combinatului gălățean. Dar
față de 80 000 tone cit este posibil de
economisit prin această soluție, «cele
3 000 de tone reprezintă, practic, foar
te puțin.
Cît privește cea de-a treia teh
nologie, aceasta se află încă în
stadiu de... așteptare, de parcă cei
patru ani cîți au trecut pînă
acum n-ar fi fost suficient!, iar
economisirea, în fiecare an, a
unei cantități de gaz metan cu un
echivalent de 40 000 tec ar fi o
bagatelă. Și încă o remarcă nu lip
sită de importanță a dr. ing. Otto
Adler, șeful Laboratorului economie
de combustibil și energie din cadrul
Institutului de cercetări metalurgi
ce : „Specialiștii japonezi au început
cercetările pentru recuperarea și
valorificarea acestei resurse energe

tice, cam In același timp cu specia
liștii români. Numai că în Japonia
funcționează astăzi, în acest scop,
peste 20 de instalații, ele fiind pre
luate și de unele mari firme side
rurgice europene. Sînt convins că
dispunem și noi de forța de execu
ție necesară, cu atit mai mult cu cît
cercetarea a fost finalizată de aproa
pe cinci ani. Important este ca față
de asemenea cercetări de mare efi
ciență beneficiarii să manifeste mai
mult interes și mai multă răspun
dere".
Iată, așadar, situația „la zi" a nu
mai trei dintre multele soluții pe
care cercetarea și proiectarea le-au
fundamentat pentru valorificarea
unor resurse energetice recuperabile,
echivalente cu aproape o jumătate
de milion tone combustibil. conven
țional (din cele peste 1,3 milioane
tone c c nevalorificate încă) pe plat
forma siderurgică a Galațiului. So
luții care așteaptă, unele de foarte
multă vreme, să fie puse în aplicare și
care, verificate aici, și-ar putea afla
un cîmp larg de aplicare în toate
unitățile metalurgice. Unul dintre
motive, am văzut, este aprobarea cu
mare intîrziere a fondurilor de in
vestiții, ignorindu-se în fapt hotăriri
ferme care dau prioritate acestui tip
de lucrări. Dar nu este mai puțin
adevărat că acolo unde există preo
cupare și interes, multe din aceste
soluții pot fi valorificate și prin
forțe proprii — prin autodotare. De
pildă, la Combinatul siderurgic din
Hunedoara funcționează deja o in
stalație de recuperare a căldurii fi
zice a aglomeratului feros realizată
de către specialiștii combinatului.
Greu de crezut ca la Galați să nu
existe suficiente resurse tehnice și
materiale pentru executarea măcar
a unor lucrări de mai mică an
vergură.
Iată de ce, în concluzia investiga
ției noastre, subliniem necesitatea
stabilirii unei strategii ferme, inclu
siv în ceea ce privește repartizarea
operativă de către forurile de re
sort a fondurilor de investiții, ne
cesare valorificării energiei refolosibile la Combinatul siderurgic din
Galați. Cerință absolut necesară
avînd !n vedere că pînă în 1985
planurile de activitate ale institute
lor de cercetare și proiectare de pro
fil au în vedere realizarea unor so
luții și proiecte care vor conduce la
valorificarea a noi cantități de re
surse energetice (în prezent fără so
luții de recuperare), cît și la moder
nizarea unor instalații deja existen
te însumînd aproape un milion de
tone combustibil convențional.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TOGOLEZE, GENERAL GNASSINGBE EYADEMA

încheierea convorbirilor oficiale
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Gnassingbe Eyadema
Vineri, 25 mai, s-au încheia^ la
Palatul Consiliului de Stat, convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
general Gnassingbe Eyadema, pre
ședintele fondator al Adunării Po
porului Togodez, președintele Repu
blicii Togoleze.
In cadrul ultimei runde de con
vorbiri, cei doi președinți și-au ma
nifestat satisfacția față de caracte
rul deosebit de rodnic al vizitei, al
dialogului purtat, într-o atmosferă
de eordialitate și prietenie, exprimind Încrederea că înțelegerile con

venite cu acest prilej vor conferi noi
dimensiuni și vor da o largă per
spectivă raporturilor romăno-togoleze.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
generalul Gnassingbe Eyadema au
hotărit să continue consultările și
schimbul de vederi la nivel înalt
asupra intensificării și aprofundării
colaborării dintre România și Togo
pe plan politic, economic și în alte
domenii de activitate, precum și în
legătură cu dezvoltarea conlucrării
dintre cele două țări pe plan inter
național, în folosul și spre binele
ambelor popoare, al cauzei păcii și
cooperării între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rugat să se transmită poporului to
golez sentimentele de prietenie și
solidaritate ale poporului român,
urări de noi succese pe calea dezvol
tării sale economico-sociale, libere
și independente.
. Președintele Gnassingbe Eyadema
a exprimat, încă o dată, cele mai vii
mulțumiri pentru «ospitalitatea" de
care s-â bucurat în timpul vizitei în
România, pentru primirea deosebit
de călduroasă ce i s-a făcut, pentru
spiritul de înțelegere și solidaritate
în care au decurs convorbirile la
nivel înalt.

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

colaborare intre Republica Socialistă
România și Republica Togoleză. spre
binele celor două popoare, al cauzei
păcii, independentei naționale și în
țelegerii în lume“, „Trăiască lupta
unită a popoarelor pentru colaborare,
securitate și pace“.
Președinții Nicdlae Ceaușescu și
Gnassingbe Eyadema au sosit îm
preună la aeroport.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Togoleze, în timp
ce erau trase 21 de' salve de artile
rie.
Cei doi șefi de stat au trecut în
revistă garda de onoare.
în. continuare, șeful statului togo
lez șl-a lpat rămas-bun de la persoa
nele "oficiale române venite la aero
port. "Erăti' prezenți tovarășii Emil
Bobu, Nicolae Constantin, Gheorghe
Oprea, Gheorghe Pană, Stefan
Andrei, Ana Mureșan, Ion Stoian.
Nicu Ceaușescu, precum și membri
ai guvernului, generali, alte persoane
oficiale.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Lome, Vasile Chivulescu, și
ambasadorul Republicii Togoleze în
țara noastră, Lassissi Kerim Dikeni.
Bucureșteni veniți la aeroport au
ovaționat pentru prietenia dintre ță
rile și popoarele noastre, exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatele
fructuoase ale dialogului la nivel
înalt româno-togolez.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat, apoi, pe membrii delegației to
goleze care l-au însoțit pe președin
te in vizita în țara noastră — Anani
Kuma Akakpo-Ahianyo, Barry Mou
ssa Barque, Anani Gassou, Yao
Kunale Eklo, Ayele Nubukpo, Essohanam Pere, Lawson Latevi Eli
Atcho, Dr. Sougoulimpo Kerimou,
Tchabao Alassani.
La scara avionului, șeful statului
român și-a luat un călduros rămas
bun de la șeful statului togolez. Cei
doi conducători și-au strîns miinile
cu căldură, s-au îmbrățișat cu prie
tenie. Un grup de pionieri au oferit
buchete de flori.
La ora 10,30, aeronava cu care că
lătorește șeful statului togolez a de
colat.
(Agerpres)

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Părăsind marea s! frumoasa dumneavoastră tară, permîteti-ml să
exprim întreaga mea gratitudine și mulțumiri pentru călduroasa primire
făcută mie si delegației togoleze de către Excelența Voastră, guvernul șl
poporul prieten din România.
Apreciez în mod deosebit calitatea tuturor discuțiilor noastre sl atmoafera
foarte prietenească și cordială în care s-au desfășurat.
Am fost foarte impresionat de amabilitatea și remarcabila simpatie care
exprimă cooperarea șl relațiile extrem de prietenești dintre țările noastre.
Doresc ca raporturile directe dintre cele două națiuni ale noastre să
devină tot mai apropiate si mal deschise în viitor, în toate domeniile, în
avantajul reciproc și spre binele țărilor noastre. . '5
Ț

Genera! GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator
al Adunării Poporului Togolez,
Președintele
Republicii Togoleze

---- ---------------- DECLARAȚIE COMUNĂ---------------------privind întărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării
dintre Republica Socialistă România și Republica Togoleză
*

(Urmare din pag. I)
togoleze în domeniile politic, economic,
tehnico-științific, social, cultural si altele.
Secretarul general al Partidului Comunist
Român și președintele fondator al Adună
rii Poporului Togoiez au evidențiat rolul
important al colaborării intre cele două
partide și au relevat necesitatea lărgirii
acestei colaborări pentru Întărirea rapor
turilor de prietenie dintre cele două țări și
popoare. Ei au hotărit să întărească legă
turile și contactele dintre cele două parti
de, dintre organizațiile de sindicat, tineret,
femei și alte organizații de masă și. in
acest scop, să stimuleze schimburile de
delegații, de informații și materiale privind
activitatea politică, social-economică și
culturală.
Reliefînd Importanta deosebită a coope
rării economice și comerțului pentru dez
voltarea raporturilor dintre cele două țări
și popoare și tinînd seama de potențialul
în continuă creștere al economiilor lor na
ționale, de prioritățile programelor lor de
dezvoltare economică și socială, cei doi
președinți au indicat ca organele de resort
române și togoleze să acționeze pentru
creșterea schimburilor comerciale și stabi
lirea obiectivelor concrete pentru dezvol
tarea cooperării economice îndeosebi in
domeniile agriculturii, industriei, minelor,
energiei și altele.
Cu scopul de a consolida cadrul dc pro
movare a relațiilor economice dintre Româ
nia și Togo, pentru a Ie imprima mai mul
tă stabilitate și perspectivă, cei doi pre
ședinți au semnat Acordul-program de
dezvoltare pe termen lung a cooperării
economice și tehnice și a schimburilor co
merciale între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Togoleză.
Președinții au hotărit. totodată, ca cea
de-a doua sesiune a Comisiei mixte româno-togoleze de cooperare economică și teh
nică să aibă loc in cel mai scurt timp po
sibil.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Togoleze,
examinind problemele complexe ale vieții
internaționale actuale, și-au exprimat Pro
funda lor îngrijorare față de încordarea
deosebit de primejdioasă Ia care s-a ajuns
in relațiile Internationale ca rezultat al
escaladării cursei înarmărilor, și indeosebi
a înarmărilor nucleare, al manifestării po
liticii de forță și de amenințare cu forța
în raporturile dintre state, a încercărilor de
menținere și consolidare a zonelor de in
fluență, de amestec în treburile interne ale
altor state, a perpetuării unor conflicte și
focare de tensiune în diferite părți ale
lumii.
De asemenea, cei doi președinți și-au
manifestat preocuparea pentru accentuarea

decalajelor dintre țările sărace și țările
bogate in condițiile prelungirii consecințe
lor crizei economice mondiale și lipsei de
progrese in eforturile pentru instaurarea
unei noi ordini economice internaționale
mai drepte și mai echitabile.
Față de această situație care amenință
pacea și securitatea internațională și afec
tează profund interesele supreme ale po
poarelor, președintele Nicolae Ceaușescu Și
președintele Gnassingbe Eyadema consideră
că trebuie luate măsuri hotărite și urgente
pentru a se pune capăt cursului spre con
fruntare și război, pentru promovarea unei
politici de destindere, de respect al inde
pendentei naționale, de pace și colaborare
intre națiuni.
Cei doi președinți consideră că problema
fundamentală a epocii noastre este oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, și indeosebi la dezar
marea nucleară, asigurarea unei păci trai
nice în lume.
în acest context, ei apreciază că este
necesar să se treacă neintirziat la interzi
cerea generală și totală a experiențelor cu
arma nucleară, încetarea producției și
reducerea treptată a stocurilor de arme
nucleare, pină la completa lor lichidare,
interzicerea folosirii armei nucleare și a
creării unor noi tipuri și sisteme de arme
de distrugere in masă, reducerea cheltuie
lilor militare, lichidarea bazelor militare,
crearea de zone denuclearizate și zone ale
păcii în diferite regiuni ale lumii, desfiin
țarea blocurilor militare.
Președinții celor două țări au subliniat
că resursele financiare rezultate din redu
cerea cheltuielilor militare trebuie folosite
în vederea accelerării progresului economico-social al popoarelor, in special al
celor din țările în curs de dezvoltare.
Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Togoleze îșf
exprimă preocuparea pentru situația gravă
creată ca urmare a amplasării rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune în
Europa și consideră că in noua situație
este necesar să se pună capăt, de o parte
și de alta, amplasării de rachete nucleare
cu rază medie de acțiune si să fie reluate
negocierile dintțe Uniunea Sovietică și
Statele Unite ale Americil pentru reali
zarea de acorduri care să ducă la elibe
rarea Europei de rachete nucleare cu rază
medie de acțiune si a oricăror arme
nucleare.
Analizind situația din Africa, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele
Gnassingbe Eyadema relevă afirmarea tot
mai puternică a voinței popoarelor si sta
telor africane dc a trăi în libertate șl in
pace, de a-și consolida independenta
națională, de a adinei cooperarea econo
mică dintre ele și de a întări unitatea lor
de acțiune.

Ei relevă rolul important care revine
O.U.A., în lupta împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste. a
rasismului și politicii de apartheid pe con
tinent, ca șl in eforturile pentru soluțio
narea politică a diferendelor și stărilor de
tensiune din Africa, pentru stimularea unei
largi cooperări economice intre statele
africane.
Președinții României și Togo evidențiază
necesitatea imperioasă de a se asigura
accesul neintirziat al Namibiei Ia indepen
dență, a dreptului poporului namibian de
a-șl alege de sine stătător calea dezvol
tării sale viitoare. Cei doi președinți
reafirmă solidaritatea celor două țări și
deplinul lor sprijin fată de lupta pentru
independentă a ponorului namibian, sub
conducerea S.W.A.P.O., singurul său repre
zentant legitim. Președinții reliefează, de
asemenea, necesitatea de a fi depuse toate
eforturile pe plan international și a se lua
măsuri eficiente pentru aplicarea rezoluției
435 a Consiliului de Securitate al O.N.U,
privind independența Namibiei.
Cei doi președinți s-au pronunțat pentru
abolirea politicii de apartheid și discrimi
nare rasială din Africa de Sud și asigu
rarea de drepturi egale, democratice pen
tru toti cetățenii tării. S-au pronunțat, de
asemenea, pentru respectarea de către
Africa de Sud a suveranității naționale și
integrității teritoriale a statelor din Africa
australă.
Exprimindu-și deosebita preocupare fată
de creșterea încordării și complexității
situației din Orientul Mijlociu, cei doi
președinți reafirmă convingerea țărilor
lor, potrivit căreia realizarea unei păci
trainice, juste și globale, în Orientul
Mijlociu nu se poate înfăptui decît prin
retragerea Israelului din teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din 1967, solu
tionarea problemei poporului palestinian
prin exercitarea dreptului său Ia autode
terminare, inclusiv la crearea unui stat
independent propriu, prin asigurarea exis
tenței, integrității și securității tuturor
statelor din zonă. Ei se pronunță pentru
organizarea unei conferințe internaționale,
sub egida O.N.U., la care să participe
toate părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, ca
reprezentant legitim al poporului palesti
nian, Uniunea Sovietică și S.U.A., precum
și alte țări care pot contribui la solutio
narea problemelor din Orientul Mijlociu.
Cei doi șefi de stat se pronunță pentru
retragerea trupelor israeliene din Liban,
fără condiții prealabile, pentru o înțelege
re între forțele politice și sociale din
această țară, in vederea asigurării indepen
denței și suveranității naționale, a unității
și integrității Libanului.
Referindu-se la pierderile grele de vletl
omenești și materiale pe care Ie provoacă
continuarea războiului dintre Irak și Iran,

precum și pericolul pe care îl creează pen
tru pacea și stabilitatea in zonă și în în
treaga lume, președintele României și pre
ședintele Togo subliniază necesitatea înce
tării acțiunilor militare, retragerii trupelor
ambelor părți la frontierele naționale și
trecerii la negocieri in vederea reglemen
tării pașnice a diferendelor dintre cele
două state.
Relevînd consecințele grave pentru toate
țările ale creșterii instabilității economiei
mondiale, ale persistentei crizei economice,
energetice și monelar-financiare, cei doi
președinți consideră că o cerință imperati
vă pentru pacea și progresul popoarelor
este lichidarea subdezvoltării și edificarea
unei noi ordini economice mondiale. Ei
s-au pronunțat pentru promovarea unei
largi colaborări economice mondiale prin
eliminarea măsurilor protectloniste, asigu
rarea comercializării materiilor prime Ia
preturi remuneratorii pentru producători și
echitabile pentru consumatori, o reformă
monetară corespunzătoare, convenirea unor
programe speciale de ajutorare a țărilor
în curs de dezvoltare în domeniile agricul
turii, industriei, transporturilor și în alte
sectoare de activitate, asigurarea unui
transfer substantial de tehnologie modernă
către aceste țări în condiții avantajoase și
sprijinirea lor în formarea de cadre națio
nale, stimularea dezvoltării cooperării eco
nomice între țările în curs de dezvoltare.
Cei doi șefi de stat apreciază, de aseme
nea, că sint necesare măsuri hotărite pen
tru soluționarea problemei datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare, convenirea
de modalități practice pentru reducerea și
stabilizarea dobinzilor Ia niveluri rezona
bile și pentru asigurarea accesului acestor
țări la creditele internaționale in condiții
preferențiale.
Președinții celor două țări reliefează
necesitatea începerii neintirziatc si desfă
șurării, pe baza unei voințe politice con
structive, a negocierilor globale în cadrul
O.N.U. cu participarea tuturor statelor.
Președintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Gnassingbe Eyadema apreciază ca
fiind deosebit de importante extinderea și
adincirea cooperării economice dintre ță
rile in curs de dezvoltare. întărirea solida
rității $i unității lor de acțiune si s-au pro
nunțat, în acest sens, pentru organizarea
unei conferințe la nivel inalt a țărilor in
curs de dezvoltare care să dezbată proble
mele complexe ale subdezvoltării si edifi
cării noii ordini economice internaționale,
să stabilească măsuri concrete de colabo
rare intre țările în curs de dezvoltare, pre
cum si o strategie comună pentru negocie
rile cu țările dezvoltate.
Cei doi președinți sint de părere că Or
ganizația Națiunilor Unite constituie forul
cel mai potrivit pentru desfășurarea nego
cierilor multilaterale si rezolvarea politică
* tuturor problemelor internaționale. In

vederea îndeplinirii acestor obiective, cei
doi șefi de stat consideră că trebuie acțio
nat pentru creșterea rolului și eficientei
organizației mondiale în consolidarea păcii,
securității, dezvoltării și cooperării, pentru
rezolvarea pașnică a diferendelor și con
flictelor dintre state. S-au pronunțat pen
tru adaptarea structurilor si activităților
organizației Ia cerințele și realitățile co
munității internaționale.
Președinții României șl Togo reafirmă
convingerea lor că țările mici și mijlocii,
țările în curs de dezvoltare, țările neali
niate trebuie să joace un rol mai însemnat
în dezbaterea și soluționarea problemelor
internaționale actuale. în această ordine
de idei, ei au reliefat importanta mișcării
țărilor nealiniate și a grupului „celor 77“
în lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și ncocolonialismului, pentru
pace, securitate și independență națională,
pentru oprirea cursei înarmărilor și dezar
mare, pentru edificarea noii ordini econo
mice internaționale.
Cei doi președinți au hotărit să fie
intensificată conlucrarea dintre cele două
țări pe arena internațională, în cadrul
O.N.U. și al instituțiilor sale specializate,
al grupului „celor 77“ și al mișcării țărilor
nealiniate în scopul creșterii contribuției
lor la reglementarea justă, democratică a
problemelor majore ale vieții internațio
nale, pentru promovarea păcii, securității
și cooperării în întreaga lume.

Iii
în timpul vizitei, președintele Gnas
singbe Eyadema și membrii delegației
togoleze au vizitat obiective economice și
sociale din București și provincie.
înalții oaspeți au fost primiți pretutin
deni cu stimă și caldă ospitalitate, expresie
a sentimentelor de stimă și prietenie exis
tente intre cele două țări și popoare.
Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Togoleze
exprimă deplina satisfacție pentru convor
birile și înțelegerile la care s-a ajuns, care
confirmă importanta deosebită a intilnirilor
Ia nivel inalt, și sint încredințați că vizita
reprezintă o prețioasă contribuție la apro
fundarea raporturilor de prietenie și
colaborare dintre cele două țări, un mo
ment important în dezvoltarea cooperării
lor, în interesul popoarelor român și togo
lez, al promovării păcii, progresului și
cooperării internaționale.
La încheierea vizitei, președintele fonda
tor al Adunării Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togoleze. general
Gnassingbe Eyadema, a exprimat calde
mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste
România, poporului român pentru primirea

deosebit de caldă care i-a fost rezervată în
timpul șederii sale și a delegației togoleze
in România.
Generalul Gnassingbe Eyadema, pre
ședintele fondator al Adunării Poporului
Togolez, președintele Republicii Togoleze, a
invitat pe tovarășul Mcoiae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste
România, să efectueze, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială dc
prietenie in Republica Togoleză. Invitația a
fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.
La convorbirile oficiale care au avut loc
între președinții României și Togo au
participat, din partea română, tovarășii :
Gheorghe Oprea, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al Guvernului Republicii
Socialiste România ; Nicolae Constantin,
membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R„ președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. ; Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe;
Ana Mureșan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președinta Consiliului National al Femeilor;
Nicu Ceaușescu, membru al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.,
ministru pentru problemele tineretului ;
Gheorghe David, ministrul agriculturii și
industriei alimentare ; Alexandru Roșu,
ministru secretar de stat la Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale ; Constantin Mitea,
consilier al secretarului general al partidu
lui și președintelui Republicii ; Vasile
Chivulescu, ambasadorul României Ia Lome.
Din partea togoleză au participat : Anani
Kuma Akakpo-Ahianyo, membru al Birou
lui Politic al Adunării Poporului Togolez,
ministrul afacerilor externe și cooperării ;
Barry Moussa Barque, membru al Biroului
Politic al Adunării Poporului Togolez, mi
nistrul lucrărilor publice, minelor, energiei
și resurselor hidraulice ; Anani Gassou,
membru al Comitetului Central al Adunării
Poporului Togolez, ministrul dezvoltării ru
rale ; Yao Kunale Eklo, secretar adminis
trativ al Adunării Poporului Togolez ;
Lassissi Kerim Dikeni, ambasadorul Repu
blicii Togoleze la București ; Ayele Nu
bukpo, membru al Comitetului Central
al Adunării Poporului Togolez, președintele
Uniunii Naționale a Femeilor din Togo ;
Essohanam Pere, vicepreședinte al Uniunii
Naționale a Femeilor din Togo ; dr. Sou
goulimpo Kerimou, membru al Comisiei
Executive Naționale a Confederației Națio
nale a Oamenilor Muncii din Togo ;
Tchabao Alassani. comisar national adjunct
al Organizației Tineretului Adunării Po
porului Togolez.
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Conștiința materialist-științifică
- trăsătură esențială a omului nou
Una din ideile centrale rezultate din întreaga desfășurare a schim
bului de experiență pe probleme ale educației materialist-științifice,
organizat in Capitală de către Secția de propaganda a Co
mitetului Central, este aceea privitoare la creșterea sensibilă a preo
cupărilor in acest domeniu. Din intervenții a reieșit clar că organele
de partid analizează periodic munca desfășurată, antrenează toți fac
torii educaționali, coordonează inițiative cu real ecou, conduc nemij
locit această activitate, imprimindu-i o combativitate sporită. In gene
ral se poate spune că, în ansamblul activității organelor și organiza
țiilor de partid, munca de formare și dezvoltare a conștiinței mate
rialist-științifice a oamenilor ocupă un loc din ce in ce mai important,
ea fiind concepută și desfășurată in lumina unor exigențe superioare.
De aici și cunoașterea problemelor cu care se confruntă activitatea in
acest domeniu - ilustrată de majoritatea intervențiilor - conștiința
limpede a complexității acestei munci, a rezultatelor obținute, dar și
a lipsurilor care persistă, grevind eficiența acțiunilor întreprinse. Asu
pra citorva din concluziile pe care le-a pus in lumină acest schimb
de experiență vom insista in cele ce urmează.

Lărgirea orizontului de cunoaștere obiectiv permanent al activității
de educație științifică
Activitatea ce se desfășoară în
direcția formării convingerilor măterialist-ateiste are loc in condițiile
afirmării revoluției șttințifico-tehnice contemporane, ale unor stră
lucite progrese ale cunoașterii
umane. Sub influența acestora,
însăși societatea contemporană a
evoluat, s-au diversificat instru
mentele de modelare a conștiinței
omului, de influențare a sa. Cum
trebuie concepută munca educativă
în aceste condiții 7 Ce cerințe tre
buie să aibă în vedere acțiunile pe
care le organizăm ?
„Uneori însuși modul in care ne
organizăm munca, ne eșalonăm ac
țiunile nu este corespunzător, abor
dări activitatea educativă doar ca
o critică a religiei, ca un dialog
exclusiv cu diferite credințe mistice
— releva tovarășa Maria Lazăr, se
cretar cu problemele de propagan
dă al Comitetului județean Buzău,
întrebarea este dacă putem reduce
munca noastră astăzi la această la
tură, fără îndoială importantă, dacă
activitatea pe care o desfășurăm se
va solda cu rezultatele scontate
orientînd-o exclusiv sau cu precă
dere în această direcție 7
Prima condiție, după opinia mea,
pentru sporirea eficienței educative
a muncii noastre, a inițiativelor în

treprinse este organizarea lor într-o concepție largă, cuprinzătoare,
în măsură să valorifice toate posi
bilitățile științei, artei, filozofiei
contemporane. Sînt bine cunoscute
progresele spectaculoase realizate
într-o serie de domenii precum bio
logia, fizica, chimia, astronomia,
care au dezlegat procese și feno
mene ce păreau pînă mai ieri greu
accesibile unei explicații științifice
și unde se refugiau cu predilecție
cei ce voiau să mai ofere probe
pentru existența unor ființe supra
naturale. Folosim noi aceste cuce
riri prestigioase atît pentru a com
bate diferite manifestări de misti
cism și mai ales pentru a ridica
nivelul general de informare a oa
menilor 7 Desprindem, așa cum s-ar
cuveni, implicațiile lor atît în plan
teoretic — vizînd materialitatea lu
mii înconjurătoare — cît și practic,
atestînd capacitatea de intervenție
și de transformare a omului ?“.
Așa cum au arătat dezbaterile, se
impune ca informația științifică,
așa de abundentă astăzi, să fie în
chegată intr-o concepție, singura in
măsură să ajute oamenii să înțe
leagă și să interpreteze in mod
unitar fenomenele și procesele ști
ințifice.

Stimularea inițiativelor tuturor factorilor
educaționali
Tocmai pentru că se dovedește
de maximă complexitate, activita
tea de formare a convingerilor ma
terialist-științifice se cere condusă
în mod unitar, desfășurată in lumi
na unei perspective globale, sin
gura în măsură să asigure antre
narea tuturor factorilor învestiți cu
răspunderi în acest domeniu, să
determine succese de durată.
„Ne-am dat seama de-a lungul
anilor că unul din cele mai se
rioase pericole pentru munca noas
tră sînt improvizația și acțiunile
sporadice — arăta tovarășul Gheor
ghe Marinică, secretar cu proble
mele de propagandă al Comitetu
lui județean Prahova. Nu numai
pentru că nu conduc la rezultate,
dar creează aparențele unei anumi
te activități. Pornind de aici, noi
am organizat astfel munca educati
vă îneît să stimulăm inițiativa tu
turor factorilor de răspundere, să
unim eforturile lor într-o activitate
bogată și atractivă".
Am reținut că a fost inițiat un
studiu de tip sociologic pentru a
cunoaște cît mai temeinic realită
țile din județ, tendințele de evolu
ție ale fenomenului religios. în
lumina concluziilor desprinse, a
constatărilor și observațiilor făcute,
consiliul județean de educație po
litică și cultură socialistă a elaborat
un calendar unitaț pe ansamblul
județului, care cuprinde acțiuni spe
cifice pentru școală, organizațiile
de partid, tineret, instituții de cul
tură și artă.

In scopul creșterii răspunderii
secretarilor adjuncți cu propaganda
față de activitatea de formare a
convingerilor materialist-științifice
s-a instituit metoda ca, periodic,
cîțivâ secretari adjuncți să rapor
teze în fața consiliului județean
de .educație politică și cultură
socialistă sau cu ocazia instruiri
lor periodice despre propria lor
muncă. Concomitent, s-au organi
zat schimburi de experiență între
comune și consilii unice agroindus
triale, luindu-se măsuri ca întreaga
activitate de dezvoltare a conștiin
ței materialist-științifice să fie
coordonată de către comisia spe
cială pentru munca politică și cul
tural-educativă, creată recent pe
lîngă biroul de coordonare a muncii
de partid.
Am mai reținut activizarea co
misiilor de răspîndire a cunoștin
țelor cultural-științifice, extinderea
unor tradiții și obiceiuri laice
legate de sărbătorile anuale, de
viața și activitatea oamenilor și co
lectivităților de muncă. Dintre toate
se cuvine relevată crearea recentă
a unui „Muzeu de biologie umană"
care prezintă în mod unitar diferite
aspecte privind apariția omului și
a vieții, funcționarea organismului
uman, cît și unele probleme care
confruntă omenirea în epoca con
temporană : degradarea mediului
ambiant sub impactul dezvoltării economice necontrolate, utilizarea
în scopuri străine omului a cuce
ririlor științei etc.

Continuitatea - întîia condiție
a eficienței muncii
La un moment dat în cursul dis
cuțiilor a fost relatat un caz sem
nificativ. într-o comună apăruseră
un număr de sectanți. Primele ac
țiuni educative nu au dat rezultate.
Atunci s-a adoptat un complex de
măsuri potrivit unui program de
perspectivă, care includea deopo
trivă discuții, antrenarea copiilor
la manifestări culturale, acordarea

unor ajutoare materiale cînd era
cazul etc. Abia după mai bine de
doi ani de acțiune neîntreruptă au
început să se vadă roadele. «Din
mrejele misticismului s-au desprins
mai întîi copiii, pe urmă tinerii.
Incet-încet, în decurs de cîțiva ani,
secta respectivă nu a mai avut adepți.
Dintre multe învățăminte pe care

Dolj. Sub genericul „40 de ani

Teleorman. In cicM de ma"

de eroică istorie revoluționară",
in județul Dolj s-a inițiat un
ciclu de manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice dedicate
aniversării a patru decenii de la
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și celui de-al XIII-Iea Congres
al partidului. Practic, in țoate uni
tățile școlare din învățămîntul pri
mar. gimnazial și liceal din cele
100 de localități doljene au loc se
siuni de comunicări științifice, con
cursuri între formațiile artistice, cu
faze pe școală, pe comune și pe ju
deț, cu tema „Ani de glorii și îm
pliniri sub conducerea gloriosului
partid", spectacole omagiale, expu
neri, simpozioane, dezbateri. (Nicolae Băbălău)
Argeș Sectia propagandă a
Comitetului județean de partid Ar
geș a editat un amplu program de
manifestări politico-ideologice și
cultural-științifice dedicate celei
de-a 40-a aniversări a glorioasei
zile de 23 August și Congresului al
XIII-Iea al partidului. Intre aces
tea figurează spectacolele-concurs
ale formațiilor folclorice de dansuri
populare și grupuri vocale și expo
ziția de artă plastică „Plaiuri argeșene“ la Casa de culturala sindica
telor din Pitești.
............(Gh. Cîrstea).
Cluj, Consiliul municipal de
și cultură sociaeducație politică
.
listă Turda a organizat in intîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a
revoluției de eliberare socială șl
națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIII-Iea
al partidului un simpozion și alte
manifestări tehnico-științifice sub
genericul „Cercetare — producție —
calitate — eficiență". (Marin Oprea)

nifestări politico-educative organi
zate în întimpinarea aniversării ac
tului istoric de la 23 August 1944 și
ă Congresului al XUI-lea al parti
dului s-au desfășurat fazele de
masă și de zonă ale concursului
„Patrie română, țară de, eroi", la
care au participat peste' o mie de
elevi teleormăneni. Au fost pre
zentate in acest cadru numeroase
creații literare inspirate din isto
ria patriei, din marile transformări
economico-sociale petrecute în cei
40 de ani ai libertății noastre.
(Stan Ștefan)
|așj La Iași s-a desfășurat cea
de-a 16-a ediție a festivalului stu
dențesc „Gh. Asachi", manifestare
științifică și cultural-educativă or
ganizată de Institutul politehnic
din localitate, în cinstea aniversării
a 40 de ani de la revoluția socială
și națională, antifascistă și antilmperiaiistă și a Congresului al
XIII-Iea al partidului. Programul
manifestării a cuprins o amplă sesiune de comunicări ale cercurilor
științifice studențești, colocvii și
mese rotunde privind preocupări
le studenților ieșeni în domeniul
valorificării inteligenței tehnice
creatoare, expoziții de pictură, au
diții muzicale, seri de poezie pa
triotică. (Manole Corcacî).
Bacău. în organizarea Biblio
tecii județene, la Bacău a fost des
chis ..Salonul cărții pentru copii",
manifestare culturală prilejuită de
sărbătorirea zilei de 1 Iunie. Mii
de elevi, pionieri și șoimi ai pa
triei vizionează în aceste zile fil
me de desene animate, iau parte
la recitaluri de poezie, medalioane
literare, vernisări de expoziții de
carte și desene întîlniri cu scrii
tori. (Gh. Baltă).

le relevă acest caz, cel al continui
tății se cere subliniat cu deosebire.
O continuitate care, evidept, tre- „
buie să se sprijine pe un program
de muncă minuțios elaborat, să in
cludă pe lîngă acțiunile mari și pe
cele așa-zise mici, cele ce se desfă
șoară permanent, zi de zi.
„Una din problemele esențiale
care condiționează în momentul de
față eficiența activității noastre
este corelarea acțiunilor de anver
gură cu cele zilnice într-un ansam
blu coerent în cadrul căruia ponde
rea esențială trebuie să revină
muncii de la om la om — sublinia
tovarășul Gheorghe Andronic, șeful
secției de propagandă a Comitetului
județean de partid Constanța. Pes
te tot, în orice comună, găsești tre
cute în planul de măsuri cîteva
acțiuni „mari" de ecou, un simpo
zion, o dezbatere care de obicei
sînt menționate cu mai toate pri
lejurile. Dar acțiunile mărunte,
duse cu tenacitate și răbdare, timp
îndelungat, lipsesc sau oricum sînt
mai puțin prezente. Or, trebuie
spus că tocmai acestea asigură suc
cesul activității noastre, ■ însuși
ecoul acțiunilor mari pe care le or
ganizăm".
„Activitatea lipsită de continui
tatea necesară, sporadică ce se des
fășoară în unele unități are drept
cauză și subevaluarea unor mani
festări de misticism sau necunoaș
terea lor — releva tovarășul Gheor
ghe Olteanu, secretar cu proble
mele de propagandă al Comitetu
lui județean de partid Teleorman.

Mulți factori de conducere, ca să-șl
justifice lipsa de inițiativă, se gră
besc să declare : «Nu avem proble
me în această privință». Un aseme
nea răspuns am primit la un mo
ment dat la întreprinderea de
panouri și tablouri electrice. Cînd
am numit noi cîțiva din credincioșii
notorii am auzit doar o exclamare
care lăsa să se întrevadă necunoaș
terea fenomenului : «Cînd au apă
rut atîția 7» Iată de ce căutăm să
întărim răspunderea organelor și
organizațiilor de partid pentru acti
vitatea de formare a convingerilor
materialist-științifice, pentru a im
prima acesței activități mai mult
dinamism, elasticitate în funcție de
problemele care apar.
Dar să admitem că remarca «Nu
avem probleme deosebite» ar fi
într-un fel adevărată. Oare în acest
caz munca educativă trebuie să
înceteze sau să se desfășoare cu
mai puțină intensitate 7 S-ar face
cred o dublă eroare. Pentru că noi
nu desfășurăm activitate educativă
doar cind apar cazuri deosebite. Nu
trebuie să așteptăm asemenea si
tuații. Există, în același timp, un
mare număr de oameni care sînt
indiferenți din punct de vedere re
ligios. Or, noi trebuie să ne concen
trăm atenția în primul rînd asupra
acestora, pentru a le forma temei
nice convingeri ateiste. Continuita
tea de care vorbeam implică per
spectiva, iar aceasta nu o putem
avea așteptînd apariția unor cazuri
deosebite, ci propunîndu-ne noi
obiective clare".

Flux neîntrerupt de informații
și acțiuni educative
Poate mal mult decit alte dome
nii, activitatea de dezvoltare a con
științei materialist-știintifice tre
buie să fie ghidată de cerințe me
todice clare, să beneficieze de o
documentare bogată. Este o cerință
care a fost explicit sau implicit
prezentată în mai toate intervenți
ile, poate și pentru că — presupu
nem noi — in acest domeniu s-au
făcut cele mai mici progrese. Peste
tot se întreprind acțiuni, inițiative,
dar puține dispun de o bază docu
mentară și metodologică amplă.
Cu atît mal merituoasă apare ini
țiativa secției de propagandă a Co
mitetului municipal București de a
crea o asemenea bază, instrument
important de perfecționare a mun
cii de formare a convingerilor ma
terialiste.
Pornind de la datele și concluzi
ile unor studii sociologice, repetate
periodic, de la cerințele formulate
de propagandiști, de toți cei ce des
fășoară activitate educativă, la ca
binetul municipal de partid s-a
dezvoltat considerabil fondul docu
mentar format din cărți de specia
litate, volume cu răspunsuri la în
trebări, diapozitive, lucrări însumînd articole și opinii sub generi
cul „Știința la zi" etc.
Pentru a moderniza activitatea de
formare a convingerilor ateist-ști-

ințifice s-a organizat recent La
boratorul de educație materialistștiințifică. La crearea sa, cit și la
desfășurarea acțiunilor pe care le
organizează au fost antrenate prac
tic toate muzeele și institutele de
cercetare de pe raza Capitalei.
„Una dintre deficiențele puternic
resimțite in munca noastră era o
anumită monotonie atît in proble
mele de conținut, cit și de formă —
arăta tovarășul Dan Cruceru, di
rectorul cabinetului municipal pen
tru activitatea ideologică și politico-educativă. Și, de ce să nu o
spunem, chiar și în privința oa
menilor, în sensul că ajunsesem să
apelăm numai la un grup restrîns
de propagandiști. Acum, prin inter
mediul laboratorului realizăm un
flux continuu de informații și de
activități. Oare cine este mai po
trivit să vorbească despre cele mai
noi descoperiri în știință decît cer
cetătorii de la institutele de spe
cialitate 7 Și cine poate avea mai
multă forță de înrîurire asupra
conștiinței oamenilor dacă nu cei
ce sînt angajați nemijlocit in pro
gresul științei 7
în fine, subliniez că programa
rea tuturor activităților o facem
pornind de la cerințele și preocu
pările oamenilor cărora li se adre
sează".

I| Cîteva sugestii pentru perfecționarea
metodologiei muncii de educație științifică
Poate că un prim motiv de re
flecție l-ar putea constitui însăși
formarea unui puternic corp de lec
tori și propagandiști în acest do
meniu, a unor cadre care să poată
aduce permanent în discuție lucruri
noi, interesante, convingătoare.
După opinia noastră, inconsistența
unor acțiuni dintr-o serie de județe
se află în legătură nemijlocită cu
slaba preocupare în acest domeniu.
Se invocă adesea lipsa de specia
liști. Desigur, Capitala sau un oraș
unde există centru universitar dis
pune, incontestabil, de posibilități
superioare în această privință. Dar
nu trebuie neglijat, în același timp,
că în fiecare județ activează spe
cialiști din mai toate domeniile :
agricultură, medicină, biologie, teh
nologie. Esențial este ca fiecare
județ să nu aștepte cadre doar de
la centru, ci să-și formeze un corp
propriu de lectori și propagandiști
pe problemele educației materia
list-științifice.
în cadrul schimbului de expe
riență am ascultat și o serie de in
tervenții gen raport, care s-au re
zumat la enumerarea acțiunilor
organizate. înt'rucît este o mo
dalitate de înfățișare a activită
ții întilnită destul de frecvent, să
insistăm puțin asupra ei. Din
perspectiva temei de față ne putem
întreba : prilejuiește un asemenea

mod de a prezenta activitatea un
veritabil schimb de experiență 7
După părerea noastră, nu.
In primul rînd, pentru că acțiu
nile înfățișate nu sînt noi și ele pot
fi intilnite practic în mai toate ju
dețele. Noutatea și implicit expe
riența ar putea veni din prezenta
rea rezultatelor pe care le-au gene
rat. Dar despre rezultate, despre
acțiunile ce s-au organizat pornind
de la aceste rezultate nu s-a vorbit.
Este un lucru pozitiv că în ulti
mul timp sînt folosite mijloacele
de investigații pe care Ie pune la
îndemînă sociologia pentru perfec
ționarea activității de educație ma
terialist-științifică. întrucît aseme
nea cercetări au înjeput să se or
ganizeze și pe plan local, o întreba
re devine actuală : cercetăm numai
evoluția, dispunerea fenomenului
religios sau și propria noastră ac
tivitate de educație 7 După opinia
noastră, orice cercetare, urmărind
evident ambele laturi, trebuie să se
concentreze cu deosebire pe activi
tatea educativă, astfel incit conclu
ziile formulate să poată contribui
la îmbunătățirea muncii de forma
re a conștiinței materialist-științi
fice. la întărirea caracterului ei con
cret, convingător.

Elevi, studenți. tineri de toate
virstele, de diverse categorii de
pregătire profesională — ei sint în
prim-planul atenției instituțiilor de
cultură, pentru ei se , alcătuiesc
programe speciale de instruire ar
tistică, muzicală ; pentru ei. cei
care mîine vor forma nucleul
spectatorilor consecvenți ai sălilor
de concerte, de operă ! Și exem
plele sînt numeroase. La Botoșani,
sub bagheta lui Modest Cichirdan,
concertele-lecții intitulate „Muzica
și natura", „Marile epoci creatoa
re". „Folclorul românesc în muzica
simfonică", „Ecouri ale jazului în
muzica cultă" sau „Tribunele ti
nerilor soliști" (unde se promo
vează cei mai talentați elevi ai
Școlii generale nr. 6 cu profil de
artă din localitate sau ai liceelor
din București și Iași) se desfășoară
în fața sălilor arhipline ; la fel
povestirile muzicale pentru copii,
precum „Petrică și lupul" de Pro
kofiev, „Minzul năzdrăvan" de C.
Bobescu, „Capra cu trei iezi" de
Florin Comișel, „Povestiri la ușa
sobei" de Mansi Barberis sau dez
baterile „Capodoperele literare în
muzică" : „Visul unei nopți de
vară", „Luceafărul", „Răscoala". La
Bacău, unde se impune activitatea
unui alt tînăr muzician entuziast
— Ovidiu Bălan, dirijorul și direc
torul filarmonicii din localitate —
sala de concerte „Ateneu" este, de
asemenea, prietena tinerilor. Trei
concerte săptămînal sînt oferite
copiilor, elevilor de liceu, studen
ților și în oricare duminică dimi
neața se poate vedea cum prin
paginile lui Enescu. Ciprian Porumbescu, Ceaikovski, Haydn... se
realizează un viu dialog între diri
jor și ascultători. între profesori și
elevi. Sînt peste 1 000 de copii
abonați ai concertelor filarmonicii,
fie că este vorba de programele

Paul DOBRESCU

duminicale de inițiere sau de cele
de joi in care liceenii sint invitați
să asculte „Bijuterii muzicale" sau
de acele manifestări în care pro
tagoniști sînt colegii lor — muzicieni-elevi ai școlii de specialitate.
Cu alte cuvinte, aproape nu există
un tînăr, un elev care să nu
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PENTRU COPIII PATRIEI,
ÎN ANUL 40 AL LIBERTĂȚII
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® Noutăți edilitare în folosul celor mai mici cetățeni ® „Crîngul copilăriei",
„livada copilăriei", „planul de producție" al cercurilor tehnico-aplicative —
dovezi ale unei nobile pasiuni din fragedă vîrstă : muncă și creație © Fabrica lui... Moș Gerilă lucrează din plin și vara : 24 de noi tipuri de jucării
© Dotările pentru copii în atenția consiliilor populare, a deputaților

Așa a fost la noi dintotdeauna :
poporul român s-a dăruit copiilor prin
tot ce are mai bun, le-a sădit în ca
ractere cele mai înalte năzuințe și
idealuri, trăindu-și prin ei ziua de
mîine, perpetuîndu-se în viitor. Așa
a fost dintotdeauna. Dar niciodată ca
în zilele noastre această grijă nu s-a
revărsat atît de bogat asupra copilă
riei. Și este firesc deci ca printre
realizările obținute de oamenii mun
cii — care sînt și părinți sau bunici
— la înălțimea celor 40 de ani de
libertate a patriei să se includă și
împliniri destinate lor, copiilor : noi
și moderne unități de ocrotire a să
nătății, grădinițe și creșe, școli lu
minoase înzestrate cu tot ce este ne
cesar pentru pregătirea drumului
drept in viață.
Toate acestea există pretutindeni
In țară, altele mai mîndre și mai
frumoase apar mereu. Iar dacă as
tăzi încercăm o scurtă privire asu
pra citorva din ele, de curînd intra
te în peisajul localităților sau care
se pregătesc să-și deschidă porțile,
o facem cu conștiința că fiecare citi
tor poate adăuga, la cele spuse,
exemple din localitatea sa.
Pornim deci din nordul țării, din
comuna suceveana Horodniceni, unde
sătenii au construit prin munca lor
o nouă școală pentru copiii lor. Nu
era școală 7 Ba da, dar nu ca aceasta,
cu patru săli de clasă, cu două ate
liere unde țîncii pătrund primele tai
ne ale unor meserii de care e ne
voie : mecanici, lăcătuși, electricieni.
Știți cît primesc mamele din Horod
niceni cu trei sau mai mulți copii 7
Peste 40 000 lei lunar. Alocații de stat.
De undeva, din sudul țării, primarul
comunei constănțene Poarta Albă,
tovarășul Iosif Tudose, anunță deschi
derea unei noi grădinițe și a unei
noi școli generale. Acestea, adăugate
celor patru grădinițe și patru școli
generale existente, sînt frecventate
de 1 600 copii ai comunei. „Eveni
ment sentimental" — așa denumește
tovarășa Jeana Călina din Constanța
acțiunea de la creșa nr. 5 din To
mis III in cinstea Zilei copilului :
prima lecție deschisă a copiilor din
creșă, care s-a bucurat de o nume
roasă asistentă. Grupa „mare"- (doi
ani și jumătate — 'trei ani și ju
mătate) a recitat poezii, a cîntat, a
desenat în fața asistenței. „Ca niște
oameni mari". O altă știre tot din
județul Constanța ne atestă că „zes
trea" celor șase grădinițe din Cerna
vodă, frecventate de 600 copii, s-a
îmbogățit în aceste zile, astfel îneît

tățile, asociațiile muzicale misiu
nea pe care o au 7 „în ultimii ani
— ne relata Ion Sanda, vicepre
ședinte al Comitetului județean
Gorj de cultură și educație socia
listă — remarcăm o tot mai mare
afluență a tineretului in sălile de
spectacole, atît ca beneficiar, dar
și ca realizator al actului de cul
tură. Tineretul de azi are putere
de selecție și de aceea ne străduim
să-i oferim o artă autentică. Aceas

valoarea aparatelor video-auditive
atinge aproape o jumătate milion de
lei, a materialelor didactice — 200 000
lei, a recuzitei preșcolare — peste
1 500 000 lei. Excepție 7 „Nu, ne răs
punde tovarășa Alexandrina Dima,
directoarea grădiniței nr. 49 din Plo
iești. Nu am evaluat în bani zestrea
grădiniței, dar vă pot spune că, deși
lucrez de aproape 30 de ani cu co
piii, nicicîhd aceștia nu au avut cit
au astăzi pentru formarea lor în
viață".
Jucării, minunate „unelte" ale uni
versului copilăriei. Din Arad, tovară
șa Maria Ionel, de la întreprinderea
„Arădeanca", ne anunță apropiatele
„premiere" : celor 196 modele de ju
cării pentru copiii țării, întreprinde
rea le va mai adăuga alte 24 — pă
puși, figurine, jocuri-modul.
Noi și moderne edificii destinate
ocrotirii sănătății micilor cetățeni ai
patriei și-au anunțat deschiderea por
ților. La Brașov — Spitalul muni
cipal de pediatrie cu 500 pațuri și
alte 100 pentru mamele însoțitoare,
avind secții de chirurgie, ORL, oftal
mologie, terapie intensivă etc. Ne
precizează tovarășa Lidia Ungur, di
rectoarea acestei instituții : „Prin li
nia arhitectonică, prin finisaj, insti
tuția arată mai degrabă ca un loc da
recreare". Și la Rîmnicu Vîlcea
— o altă apropiată „premieră",
destinată celor mai micuți cetățeni
ai tării : maternitatea, prevăzută cu
secții pentru nou-născuți, născuți
prematur, cabinete și laboratoare cu
aparatură și instrumente medicale
ultramoderne. După cum la Vișeu
de Sus, pentru ocrotirea sănătății
„coconilor" Maramureșului a intrat
in funcțiune modernul spital cu 160
de locuri.
Cresc copiii țării sănătoși, viguroși, împrumutînd încă din fragedă
pruncie obiceiurile și năzuințele pă
rinților lor, ale întregii noastre so
cietăți : munca, setea de cunoaștere,
de creație. Recentă „premieră" la Cli
nica de stomatologie infantilă din
Iași : o minunată frescă de 25 mp
întruchipînd scene din „Miorița", me
nită să risipească teama micuților
de scrîșnetul polizorului, împodobește
holul. Este opera unor copii. A pio
nierilor cercului de artă plastică
„Minicrom" din Suceava. Și nu e sin
gura. Unitatea ieșeană amintită este
împodobită tot de ei cu alți 200 mp
de fresce, tapiserii și vitralii. Ani
minunați ai copilăriei legați de no
bila menire a muncii; alături de pă
rinții lor, de dascălii lor in viață :

poezia — spunea Ion Cepoi, direc
torul casei de cultură — ne ajută
la dezvoltarea sensibilității tinere
tului, la formarea capacității sale
de receptare, pornind de la muzica
populară pînă la muzica cultă.
Sîntem preocupați să asigurăm
programe cît mai diversificate și
deseori invităm la manifestările
noastre soliști cunoscuți. Dacă la
primele întîlniri aplaudau 40—50 de
tineri, astăzi la acțiunile cenaclului

Valori ale muzicii românești și universale
in concerte dedicate tineretului școlar
audieze un concert pe lună ; 60 la
sută din publicul meloman băcăuan
fiind de fapt tineretul. La Craiova,
de asemenea, agenda manifestări
lor muzical-educative este deosebit
de bogată. Duminicile, orchestra
simfonică (dirijor Teodor Costin,
muzicolog Gh. Fabian) propune
cîte trei concerte-lecții cu pagini
de mare popularitate, cu lucrări
românești sau din literatura uni
versală. pagini simfonice sau con
certante, reușind să colaboreze
eficient cu toate școlile din oraș.
Botoșani, Bacău, Craiova-., exemplele ar putea continua pentru
că într-adevăr la toate filarmonicile din țară concertele educative,
concertele-inițiere, programul de
instruire muzicală a tineretului, a
elevilor, a copiilor de toate virstele
sînt „capul de afiș" al activității
lor.
întrebarea este Insă ce se întîmplă acolo unde nu ființează in
stituții muzicale profesioniste 7
Cum își îndeplinesc în asemenea
condiții forurile de cultură, socie
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ta chiar și în cadrul manifestărilor
cultural-recreative care, se înțe
lege,. ocupă un loc esențial. Și la
noi în județ sînt multe așezăminte
— casele de cultură din Tîrgu Jiu,
Motru, Țicleni, Novaci, cluburile
muncitorești de la Motru, Sadu,
Rovinari, căminele culturale de la
Peștișani, Bumbești-Jiu, Tismana,
Mătăsari, Turceni și altele — care
dispun de formații și grupuri in
strumentale proprii în toate genu
rile muzicale".
Să mai notăm că la Tîrgu Jiu s-a
constituit, de cîtva timp, Ateneul
literar-artistic „Constantin Brâncuși" — un cenaclu în care sînt
antrenate cele mai bune formații
evidențiate în etapele finale ale
Festivalului național „Cîntarea
Românie.i", că un gen asemănător
de acțiuni inițiază și grupul instru
mental și cenaclul literar „Colum
na", aparținind Casei de cultură a
municipiului Tîrgu Jiu, că în ca
drul cercului „Fonoteca" (al Casei
sindicatelor) se audiază muzică
simfonică. „Asocierea muzicii cu

nostru sînt prezenți peste 600 de
spectatori".
Dar iată ce afirmă si profesorul
Gheorghe Antonescu, președintele
Comitetului de cultură si educație
socialistă Ialomița : ..Copiii si tine
rii din județul nostru, atrași de far
mecul muzicii, au făcut progrese
însemnate in ceea ce privește în
țelegerea acesteia. în prezentarea
pe scenele Festivalului național
„Cîntarea României" si confrunta
rea cu formații similare ale cole
gilor din tară. Un rol important îl
au grupurile vocale, orchestrele,
soliștii : aș numi corul Scolii gene
rale nr. 3 Slobozia sau corul de ca
meră al Scolii generale nr. 2,
unde se pregătesc viitorii coriști ai
Ansamblului de cameră al Casei
de cultură a sindicatelor. La Slo
bozia. sălile sînt pline cînd concer
tează tinerii muzicieni elevi ai cla
selor de muzică de la Școala nr. 4
din localitate, cînd apare în con
cert cvartetul de coarde „Ionel
Perlea". laureat al Festivalului na

*
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deputata Viorica David din Alba fulia anunță că în această primăva
ră, elevii de la Școala generală nr. 3
au plantat un adevărat „crîng al co
pilăriei" *— 500 pini ; copiii din co
muna Săcel, județul Harghita, de
monstrează pe minisuprafața de 5 ari
că și agricultura este o... artă (cel
puțin patru din ei, deși nu au de
pășit vîrsta de șapte ani — Anișoara
Murzea, Daniel Pipaș, Janosi Istvan
și Dănuța Biac — sînt considerați
„agricultori iscusiți") ; pionierii și
șoimii patriei din județul Cluj, activînd în cele 3 077 cercuri tehnico-apli
cative, în cinstea zilei lor, 1 Iunie,
au îndeplinit și depășit planul se
mestrial de producție, afirmîndu-și
spiritul creator in lucrări cu caracter
de inovații și invenții.
In anul ’40 al libertății țării ne
măsurăm cotele de civilizație și pro
gres atinse și prin nenumăratele eta
je ale blocurilor zidite în fiecare
oraș, în fiecare localitate. Iar prin
tre, acestea se înalță școlile pentru
copiii noștri, prezență nelipsită di.n
viața noilor edificii. La Vaslui "se
pot vedea, printre blocurile abia ie
șite din schele, printre pădurea de
macarale din cartierul „Gară", clădi
rile elegante ale celor două școli, una
încă în stadiul de finisaj. Sau la Paș
cani. fostul tîrg „fără evenimente",
se ridică una din cele mai fr.umoase
clădiri ale modernului oraș de azi —,
Școala generală nr. 6.
Mereu în atenția societății, a foru
rilor de decizie și opinie ale obștii —
copiii. în municipiul Satu Mare, o
sesiune a consiliului popular a fost
consacrată locurilor de joacă pentrv
copii, înzestrării lor cu aparatele ne
cesare ; Biroul executiv al Consiliului
popular orășenesc Uricani a raportat
recent amenajarea unui modern loc
de joacă pentru copii și sădirea unei
„minilivezi" de pomi fructiferi ce va
fi îngrijită de ei ; deputata Dorina
Răduțoiu din circumscripția 14 Alba
Iulia a raportat sesiunii consiliului
popular despre amenajarea prin for
țele cetățenilor a două lpcuri de joa
că și plantarea a 150 tei, număr egal
cu cel al copiilor din grădinița cir
cumscripției : „In amintirea copilă
riei lor", preciza deputata.
în amintirea copilăriei, tn cinstea
copilăriei. A copilăriei celor ce cresc
odată cu țara, pentru care țara con
struiește. dedicîndu-le realizările mă
rețe, idealurile înalte.

Laurentiu DUȚA

țional „Cîntarea României", sau se
prezintă cele două formații ale co
piilor : orchestra semisimfonică și
corul de cameră". Nu o să uităm
copiii din comuna Munteni-Buzău,
care au reușit să învețe a cinta la
mandolină, la cobză (datorită ini
mosului profesor Gheorghe Anton)
și, formînd un grup instrumental
vocal, sînt foarte des invitați pe
podiumurile de spectacole. Dealtfel,
pe scenele municipiului Slobozia și
din orașele Fetești. Urziceni și
Tăndărei au evoluat si Valentin
Gheorghiu și Ștefan Gheorghiu,
Dan Grigore. Mihaela Martin, for
mația Hyperion etc., iar cu spriji
nul unor instituții muzicale din
București, al unor compozitori și
critici reputați și al profesorilor de
muzică din județ „Corala ialomițeană", „Studioul artistului ama
tor" au ajuns să prezinte spectacole
de remarcabilă ținută artistică.
„Oricum — spunea profesorul
Gheorghe Antonescu — credem că
școala trebuie. înainte de toate, să
aibă o mult mai mare deschidere
pentru inițierea muzicală a copii
lor. a tinerilor, pentru că muzica
nu este o «materie» oarecare, ci un
prilej de educare multilaterală a'
omului, pentru că a cînta si a în
țelege sunetul muzicii înseamnă a
te apropia foarte mult de ceilalți
oameni".
...Citeva exemple — o singură
concluzie : tinerilor, copiilor să le
fie dăruite din plin, cu generozita
te. bucuriile muzicii ! Acolo unde
există entuziasm și muzicieni — di
rijori. compozitori, critifei. profe
sori de muzică si foruri de cultură
preocupate pentru educarea artis
tică a celor ce vor alcătui publicul
de miine — experiențele aduc mari
satisfacții. ...Doar ascultînd muzică,
tinerii o vor iubi, o vor înțelege,
vor căuta să-i deslușească sensurile
adinei, profunde.

Smaranda OȚEANU
și corespondenții
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FAPTE, REALIZĂRI DEPE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI
H Oamenii muncii din industria
orașului Luduș întîmpinâ cu rezul
tate deosebite , aniversarea a 40 de
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIII-lea al partidului. Astfel, prin
aplicarea pe scară largă a acor
dului global și prin măsurile luate
pentru creșterea mai accentuată a
productivității muncii, ei au înde
plinit înainte de termen planul pro
ducției marfă pe primele 5 luni ale
Ionului. Prin avansul de timp cîștigat, colectivele de la Fabrica de
anvelope, întreprinderea de Indus
trializare a sfeclei de zahăr și din
celelalte unități economice ale ora
șului vor realiza, pină la finele lunii
mai, o producție-marfă suplimenta
ră în valoare de 63 milioane lei.

■ Minerii de la llbă, Județul
Maramureș, și-au depășit cu 10 000
tone minereu planul la zi al pro
ducției fizice. Colectivul de muncă
de aici este hotărît să se mențină
și in acest an in rîndul unităților
fruntașe pe țară.
■ Noi șl valoroase inițiative și
acțiuni muncitorești se desfășoară
In județul Cluj pentru reducerea
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie elec
trică. In urma reproiectării unor
produse, a aplicării și extinderii
Iunor tehnologii moderne, de la în
ceputul anului și pînă acum s-au
economisit de către unitățile indus
triale din județ 400 tone metal,
2 200 tone combustibil și 12 300
MWh energie electrică.
■ La întreprinderea de confecții
din Odorheiu Secuiesc a intrat in
funcțiune o nouă linie tehnologică,
[dotată cu utilaje moderne, de maro
productivitate, realizate in țară.

■ Colectivul întreprinderii meca
nice pentru agricultură și industrie
alimentară Năvodari a introdus în
fabricație de serie tipuri noi de maIșini și utilaje. Intre acestea se nu
mără un agregat pentru modelat și
fertilizat solul în legumicultura, un
echipament pentru împrăștiat îngră
șăminte chimice concomitent cu lu
crările de arat și un colector de
pleavă.
■ In cunoscuta stațiune balneo
climaterică Moneășa, județul Arad,
s-a dat în folosință un nou hotel
cu patru etaje și peste 200 de
locuri. Noua unitate turistică dispu
ne și de o modernă bază de tra
tament
H Specialiștii de la Combinatul
de celuloză și hîrtie „Letea" din
Bacău, în colaborare cu cei de la
I Institutul de cercetări pentru celu. loză și hîrtie Brăila, au realizat și
ntrodus în fabricație trei noi sor| timente de hîrtie tehnică utilizată
în diferite ramuri ale economiei na
ționale și care pînă acum erau
aduse din import.

B Unu! dintre obiectivele frunta• șe ale marelui Combinat siderurgic
din Hunedoara este uzina cocsochimică, unde se obțin însemnate
depășiri de plan la toți indicatorii.
Aici, ca urmare a bunei organizări
a muncii în toate schimburile, a
exploatării și întreținerii în cețle mai
bune condiții a instalațiilor și uti
lajelor, s-au produs în acest an,,
peste prevederile de plan la zi,
7 000 tone cocs metalurgic, 1 100
tone produse distilate din gudron,
32 tone produse chimice.
■ De la începutul anului și pînă
in prezent, unitățile întreprinderii
județene de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile Te
leorman au predat peste plan be
neficiarilor, pentru a fi reintroduse
în circuitul productiv, 1 290 tone
oțel, 27 tone plumb, 30 tone alu
miniu, 10 tone cupru, precum și alte
însemnate cantități de cupru, ala
mă, mase plastice, cauciuc și hîrtie.

H Colectivul de creație al fabri
cii de mobilă din cadrul Combina
tului de prelucrare a lemnului din
Piatra Neamț a realizat 26 noi ti
puri de mobilier. Ele sînt reunite
într-o expoziție cu vînzare organi
zată de combinat în municipiul
Piatra Neamț.

■ Pe lingă cele peste 9 000 hec
tare destinate legumiculturil. In uni
tățile de stat și cooperatiste, alte
1 600 de hectare de grădini legu
micole sînt în gospodăriile popu
lației din județul Brăila. Din acest
punct de vedere, gospodarii din
comuna Bărăganu se situează prin
tre fruntașii județului, ei amenajînd
in acest an 300 de solarii.

■ Paralel cu sporirea producției
șî a productivității muncii, colectivul
de oameni ai muncii de la între
prinderea „Metalurgica" Buzău se
preocupă cu toată răspunderea și
exigența de reducerea consumurilor
energetice. In perioada care a tre
cut din acest an, aici s-au econo
misit peste 625 000 kWh energie
electrică și circa 200 tone combus
tibil convențional.

Mărășești - un oraș în plină dezvoltare
țistica amintită nu 2 500 de elevi, liceul
La Mărășești, in PTl~
> ni avara anului 1984,
s-a găsit atunci co- industrial de chimie
s-au finalizat lucră , respondența in viața pregătind cadrele ne
economică și socialcesare
întreprinderii
rile la un nou și mo
culturală a așezării, chimice din localitate,
dern edificiu : Casa
de cultură a tineretu
Iodul acestora rămi- precum și pentru alte
lui. Construcția noului nind alb...
unități din țară. In
lăcaș de cultură con
aCest an înălțăm o
Cum arată astăzi
stituie doar un episod
orașul Mărășești, a nouă școală cu 16 cla
al frontului muncii cărui populație a spo
se și o modernă sală
de sport. Toate aceste
deschis și aici, ca rit de două ori Și
pretutindeni in țară,
jumătate ? Ne răspun realizări urbanistice au
cu o sporită vitalitate
fost determinate de
de tinărul primar al
creșterea puterii eco
și cu înfăptuiri fără
localității,
tovarășul
precedent, in perioada
nomice a orașului, pro
Mihail Gheorghe :
care a trecut de la
ducția industrială ur— Orașul a cunoscut
Congresul al IX-lea al
mînd să atingă in
prefaceri radicale. De
partidului.
acest an aproape un
fapt,
a
apărut
un
nou
Pentru a înțelege
oraș. S-au înălțat an miliard lei, adică de 40
mai bine orașul de
sambluri arhitectonice de ori mal mult decît
azi, noua sa vatră fi
in 1950. Creșterea Pa
moderne
cu peste 1 800
terii industriale a oraevoluție, am notat la , de, apartamente.
,
La
primărie cîteva date
parterul noilor blocuri \ șuiul s-a datorat. mo
dernizării și'-.dezvoltăț-..
înregistrate in 1959'f au , foșt. deschise uniProducția îndustridlR
fii an de an a intre-,
tați comerciale, - s-a
prinderii chimice, uni
se ridica in acel an la
organizat o nouă piață
tate care realizează
24 milioane lei. In co
agroalimentară,
s-a
operația
meșteșugă
peste 30 de pro
construit și pus în acum
duse necesare econo
rească lucrau 14 oa funcțiune o fabrică de
miei
naționale
și ex
meni, dintre care 6 piine. Și dacă rămâ
portului. De asemenea,"
erau frizeri. In între nem tot în acest do
gul oraș se aflau pa
au fost construite fi
meniu al dezvoltă
tru școli, din care trei rii
puse în funcțiune o
edilitar-gospodăpregăteau elevii nu rești, trebuie să re întreprindere nouă
pentru producerea ma
mai pină in clasa a
ținem și faptul că dsterialelor de construc
patra, un internat cu tăzi orașul are o re
30 de locuri și un țea stradală de apă
ții și o secție de fabri
„spital" într-o clădire potabilă de peste 13 care a sticlelor. Și în
oraș sînt deschise
improprie, cu 60 de
paturi. Mal existau un kilometri, are un sis acum noi
șantiere,
tem
de
canalizare,
cămin cultural și O
pentru noi împliniri.
căruță pentru treburile străzi modernizate fi
gospodărești ale ora asfaltate, parcuri șî Ban DRĂGULESCU
șului... Dar pentru zone verzi. Școlile ora corespondentul
multe rubrici din sta- șului cuprind peste „Scînteii"

Plenara Consiliului Culturii
și Educației Socialiste
Vineri a avut loc Plenara ConsiJiului Culturii și Educației Socialiste. La lucrările plenarei, conduse de
tovarășa Suzana Gâdea, membru
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., președintele
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, au luat parte președinții
comitetelor de cultură și educație
socialistă din județe și municipiul
București, reprezentanți ai uniunilor
și asociațiilor de creație, conducătorii centralelor și instituțiilor culturale, redactori șefi ai revistelor cuiturale, activiști ai consiliului.
în cadrul plenarei a fost prezentat
raportul privind sarcinile ce revin
Consiliului Culturii și Educației Socialiste în întîmpinarea celei de-a
40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August
1944 și a celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român,
precum și planul de măsuri pentru
înfăptuirea acestora.
în încheierea lucrărilor plenarei a
fost adoptată o telegramă adresată
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în care se spune :
,.Plenara Consiliului Culturii și
Educației Socialiste a reafirmat atașamentul deplin al oamenilor de cuitură și artă din țara noastră, al intreguluî activ cultural față de Politica partidului și statului nostru,
sentimentele de profundă dragoste și
respect fată de dumneavoastră,_ mult
iubite si stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, conducătorul încercat și
clarvăzător al destinelor României
socialiste.
Participanții la plenară au exprimat profunde sentimente de stimă și

prețuire față de tovarășa Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al guvernului, pentru îndrumarea atentă șl
competentă, pentru sprijinul neprecupețit pe care îl acordă dezvoltării
culturii naționale.
Oamenii de artă și cultură din lntreaga țară, fără deosebire de naționalitate — se subliniază în telegramă — vor acționa, în deplină unita
te, prin formele și mijloacele specifice muncii cultural-artisticc, pentru
îmbogățirea vieții spirituale, pentru
dezvoltarea conștiinței revoluționare,
patriotice a tuturor categoriilor de
oameni ai muncii, îndeosebi a tinerei generații. Profund conștient! de
importanța și complexitatea sarclnilor ce ne revin în perioada care, ur
mează. exprimăm hotărîrea ca, întărfad colaborarea cu toți ceilalți factori cu răspunderi în domeniul educației, perfecționîndu-ne in continuare stilul și metodele de muncă, să
asigurăm o nouă calitate întregii
activități desfășurate de toate organele si instituțiile de cultură.
Profund integrați aspirațiilor și năzuințelor întregului nostru popor, ne
angajăm în fața dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să ne îmbunătățim radical munca, astfel incit să sporim
substanțial contribuția la înfăptuirea
neabătută în practică a politicii culturale a partidului, la educarea Patrioiică - și revoluționară a maselor
largi de oameni ai muncii, să întimpinăm cu rezultate cit mai bune ziua
de 23 August — sărbătoarea noastră
națională —’ și Congresul al XIII-lea
al Partidului Comunist Român”.

ADUNARE FESTIVĂ
ch

prilejul „Zilei eliberării Africii4** și celei de-a XXI-a
aniversări a creării Organizației Unității' Africane

Cu prilejul „Zilei eliberării Africii”
și celei de-a XXI-a aniversări a
creării. Organizației Unității Africa
ne, în Capitală a avut loc, vineri
după-amiază, o adunare festivă or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea și
. Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.
Au luat parte Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor
externe, membri ai conducerii
r I.R;R.C.S. și Ligii române de prie
tenie cu .popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni ai muncii.
Au participat, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice din țări afri
cane, precum și reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare africane acredi
tați în țara noastră.
Despre semnificația zilei de 25 mai
în viața popoarelor din Africa și
importanța sa istorică a vorbit Nes
tor Ignat, membru al Comitetului de
conducere al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. Evidențiind profundele prefaceri,
naționale și sociale, care au schim
bat radical harta politică a conti
nentului african, vorbitorul a sub
liniat faptul că poporul român nu
trește .sentimente de simpatie și so
lidaritate activă cu lupta popoarelor
africane, pentru cucerirea și con
solidarea independenței naționale,
eradicarea definitivă a colonialismu
lui, apartheidului și rasismului, pen

tru dezvoltarea lor liberă și inde
pendentă, pentru instaurarea în lume
a unor relații noi, democratice, ba
zate pe deplina egalitate în drep
turi.
Relevînd rolul determinant în am
plificarea și diversificarea conlucră
rii româno-africane, al întîlnirilor și
convorbirilor președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu șefi de state și lideri
ai mișcărilor de eliberare, vorbito
rul a arătat că acestea au funda
mentat cadrul politico-juridic al unei
colaborări trainice, reciproc avanta
joase, în slujba întăririi solidarității
și prieteniei, asigurării păcii ți în
țelegerii în lume.
Au luat apoi cuvlntul Jacques
Mombo, ambasadorul Republicii Gaboneze, și Noel D. Eichhorn, director
ad-interim al Centrului de informare
al O.N.U. la București. Vorbitorii au
reliefat contribuția și sprijinul per
manent pe care România, personal
președintele Nicolae Ceaușescu, emi
nentă personalitate politică a lumii
contemporane, le acordă înfăptuirii
năzuințelor popoarelor africane de
unitate, libertate și independență,
eforturilor depuse de aceste state
pentru progres economic și socialcultural, luptei' împotriva politicii
colonialiste, neocolonialiste, de do
minație și dictat, pentru realizarea
dezarmării,' și în primul rind a celei
nucleare.
(Agerpres)

Cronica zilei
La București au început, vineri,
lucrările celei de-a XVII-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.
Cele două delegații, conduse de
tovarășii Gheorghe Petrescu, vice
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele părții române în comisie, și
Marjai Jozsef, vicepreședinte al
Consiliului de Minjștri, președintele
părții ungare, analizează activitatea
de colaborare economică dintre
România și Ungaria în perioada care
s-a scurs de Ia precedenta sesiune,
posibilitățile dezvoltării, in conti
nuare, a cooperării și specializării
in producție, lărgirii și diversificării
schimburilor bilaterale de mărfuri.
Cu prilejul lucrărilor comisiei, am
basadorul R. P. Ungare la București,
Miklos Barity, a oferit un cocteil.

s

★

Moderna casă de cultură a tineretului din Mărășești

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 2G mai, ora 21 — 29 mai, ora
21. în țară : Vremea va fi în general
instabilă in vestul, centrul și nordul
țării, Cu cerul temporar noroș, unde
vor cădea ploi locale, mai ales sub
formă de averse, însoțite de descărcări
electrice. In restul teritoriului instabi
litatea va fi mal redusă, cerul va fl
variabil și vor cădea, izolat, ploi de

scurtă durată, îndeosebi după-amiaza
și se Vor semnala descărcări electrice.
Vintul va sufla slab pînă la moderat
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fl Cuprinse in
tre 5 șl 15 grade, iar. maximele între
18 șl 28 de grade, pe alocuri mai ridi
cate în sud-estul țării. în București :
Vreme ușor instabilă, cu cerul schim
bător. favorabil aversei de ploaie și
descărcărilor electrice. Vînt slab pînă
la moderat. Temperaturile minime, vor
oscila între 10 șl 14 grade, iar maxi
mele între 25 și 29 de grade. (Ortansa
Jude, meteorolog de serviciu).

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează:
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
A EXCURSIILOR DIN 25 MAI 1984
FAZA I :

EXTRAGEREA I !: 19 83 31 21 51
89 77 64 4
EXTRAGEREA a II-a : 73 14 87
60 1 71 79 76 52

ȘTIRI

SPORTIVE

• Echipa de fotbal a României,
care va participa luna viitoare la
turneul final al campionatului euro
pean din Franța, va susține astăzi un
meci de verificare la Florența cu for
mația italiană Fiorentina.
Din lot fac parte : Lung, Moraru,
Iordăche — Zare, Rcdnic, Iorculescu,
Ștefănescu, Andone, Negrită, Ungureanu — Klein, BSlBni, Irimescu,
Țicleanu, Augustin, Balint, Hagi,
Mateuț, Dragnea — Geolgău, Cămăiaru, Gabor, Lăcătuș și Coraș.

• în concursul internațional de
pentatlon modern pentru juniori de
la Varșovia, echipa României s-a
clasat pe locul trei, cu 15 186 puncte,
fiind urmată de selecționatele Polo

FAZA a II-a :

niei (14 908 p.), Cehoslovaciei (14 837
p.) și Bulgariei (14 576 p.). Primul loc
a fost ocupat de Ungaria (16 160 p.),
iar pe locul doi s-a situat R. F. Ger
mania (15 926 p.).
La individual a ciștigat Sandor
Barat (Ungaria), cu 5 494 puncte.

Fond total de cîștiguri : 866 358 lei,
din care : 13 253 lei, report la ca
tegoria 1.

• în cadrul campionatelor munici
pale de ciclism pe pistă, ce se des
fășoară pe velodromul „Dinamo“ din
Capitală, Gheorghe Lăutaru, de la
Dinamo București, s-a clasat pe pri
mul loc în proba de urmărire indivi
duală, fiind cronometrat în finală cu
5’03” pe 6 000 m. în semifinale, un alt
sportiv dinamovist, Vasile Mitra.che,
a obținut un timp foarte bun —
4’57”6/10.

Categoria 1 : 2 variante 25% a
50 000 lei ; cat. 2 : 3 variante 100%
a 10 699 lei și 17 variante 25% a
2 675 lei ; cat. 3 : 13 variante 100%
a 3103 lei și 48 variante 25% a
776 lei ; cat. 4 : 156,25 a 496 lei ;
cat. 5 : 326,75 a 200 lei ; cat. 6 :
2 430,50 a 100 lei.

EXTRAGEREA a III-a : 44 84

Ciștigurile tragerii LOTO 3
din 20 mai 1984

Report categoria 1 : 4 649 lei.

Vineri au avut loc. la București,
convorbiri între Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior și coo-'
perării economice internaționale, și
Hristo Hristov. ministrul comerțu
lui exterior al R.P. Bulgaria.
In acest cadru s-a analizat stadiul
Îndeplinirii sarcinilor stabilite cu

Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dascălescu, a
primit, vineri după-amiază, pe to
varășul Marjai Jozsef, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, președintele părții tării sale in
Comisia
mixtă
guvernamentală
româno-ungară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.
In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme legate de dezvoltarea
în continuare a colaborării și coope
rării economice româno-ungare.

prilejul întîlnirilor șl convorbirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov privind schimburile
comerciale, cooperarea economică și
specializarea în producție dintre cele
două țări, precum și cooperarea pe
terțe piețe. Au fost examinate, de
asemenea, posibilitățile de lărgire și
diversificare a schimburilor comer
ciale. stabilindu-se măsuri pentru
dezvoltarea lor pe perioada 1984—1985.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Argentina, ambasadorul acestei țări la București, Enrique Flo
rencio Lupiz, a oferit, vineri, . o
recepție.
Au luat parte Petre Gigea, fninistrul finanțelor, Alexandru Necula,
ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică,
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nicolae
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai altor ministere și instituții cen
trale.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Vineri, tovarășul Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru ăl guvernu
lui, a primit pe tovarășul Hristo
Hristov, ministrul comerțului exte
rior al R. P. Bulgaria. Cu acest pri

lej a fost evidențiată dezvoltarea re
lațiilor economice româno-bulgare,
exprimindu-se dorința extinderii șl
aprofundării lor.

★

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, vineri după-amiază, pe
O. A. Dokhgan, președintele Consi
liului Național al Planului, președin
tele părții iordaniene în Comisia
mixtă guvernamentală româno-iordaniană de colaborare economică și
tehnică. Au fost relevate bunele re
lații existente între România și Ior
dania, evidențiindu-se posibilitățile
de intensificare în continuare a co
laborării și cooperării bilaterale, de
lărgire șl diversificare a schimburilor
comerciale.
(Agerpres)

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII SI CONLUCRĂRII
RODNICE, PRIETENEȘTI
științifice, pe planul culturii. Un
Se împlinesc astăzi nouă an! de
factor important pentru ansamblul
la încheierea Tratatului de prietenie
colaborării il constituie schimbul de
și colaborare dintre Republica So
experiență pe linie de partid, între
cialistă România și Republica Popu
organizațiile de masă și obștești, in
lară Democrată Coreeană — impor
diferite domenii ale construcției so
tant document politic, care a îmbo
cialiste.
gățit substanțial relațiile dintre cele
Prevederile tratatului se înfăp
două țări, deschizîndu-le orizonturi
tot mai ample și rodnice. Purtînd
tuiesc amplu și în domeniul conlu
crării pe plan internațional, unde
semnăturile
tovarășului
Nicolae
România și R.P.D. Coreeană depun
Ceaușescu, secretar general al Parti
eforturi susținute pentru oprirea
dului Comunist Român, președintele
încordării și reluarea politicii de
Republicii Socialiste România, și
destindere, pentru respingerea po
a tovarășului Kim Ir Sen, secretar
liticii imperialiste de dominația
general al C.C. al Partidului Mun
și dictat, de forță și de ame
cii din Coreea, președintele Repu
nințare cu forța, de împărțire a
blicii Populare Democrate Coreene,
tratatul a sintetizat experiența acu
sferelor și zonelor de influență, pen
tru respectarea dreptului popoarelor
mulată de-a lungul deceniilor în
de a-și soluționa problemele potrivit
procesul dezvoltării neîntrerupte a
legăturilor româno-coreene, consaaspirațiilor și intereselor lor națio
nale, pentru întărirea solidarității
crînd, în același timp, voința celor
tuturor forțelor înaintate, democra
două partide, țări și popoare de a
acționa statornic în vederea extin
tice, antiimperialiste, a tuturor po
poarelor în lupta pentru apărarea
derii și mai puternice a raporturi
păcii, lichidarea subdezvoltării, pro
lor reciproce de strinsă prietenie,
movarea' progresului și eolaborării
conlucrare și solidaritate militantă
egale în drepturi intre națiuni.
în cele mai diverse domenii ale con
Anii ce au trecut de la încheierea
strucției socialiste, ca și pe plan in
tratatului aniver
ternațional,
în
lupta pentru afir
sat astăzi au fost
atit pentru po
marea
politicii
noi, de indepen Nouă ani de la încheierea porul român, cit
dență și suvera
și pentru po
nitate, pentru tri Tratatului de prietenie și porul coreean ani
umful cauzei ge colaborare dintre România de susținute efor
nerale a socialis
turi pentru dez
voltarea economimului, progresu
și R.P.D. Coreeană
lui și păcii.
co-socială, pen
tru
înfăptuirea
Punînd in evi
dență însemnăta
unor importante,
tea deosebită a acestui document, tova
obiective ale programelor de edi
ficare a socialismului în cele două
rășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta :
„Prin încheierea tratatului se deschid
țări. în România sînt bine cu
perspective minunate pentru extin
noscute și se bucură de înaltă
derea colaborării multilaterale ro
apreciere succesele remarcabile ob
mâno-coreene, se afirmă hotărîrea
ținute de poporul coreean, sub
partidelor și popoarelor noastre de
conducerea Partidului Muncii, in,
a colabora strins, atît în construcția
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, eti
socialistă în cele două state, cit și
și stăruitoarele eforturi depuse in
în afirmarea cu putere a principiilor
„Țara dimineților liniștite" pentru
socialismului, a cauzei păcii și co
realizarea importantelor hotărîri ala
laborării între națiuni". La rîndul
Congresului al VI-lea al partidului,
său, tovarășul KIM IR SEN sub
în vederea dezvoltării în continuare
linia : „Tratatul de prietenie și co
a forțelor de producție, științei și
laborare dintre Coreea și România
culturii, ridicării bunăstării celor ce
este un document istoric care re
muncesc.
flectă relațiile tovărășești și frățești
Totodată, țara noastră, poporul
existente între cele două partide,
român sînt pe deplin solidare cu
țări și popoare independente ale
eforturile neslăbite ale poporului
noastre”.
coreean îndreptate spre înlăturarea
Intr-adevăr, strălucită materializa
dezmembrării artificiale a patriei
re a principiilor respectului indepen
sale, spre reunificarea pașnică și
denței, egalității depline în drepturi,
democratică a țării, fără amestec
neamestecului în treburile interne,
din afară. România a sprijinit și
avantajului reciproc, solidarității și
sprijină ferm în acest sens inițiati
Întrajutorării tovărășești — tratatul
vele șl propunerile constructive for
a conferit o temelie trainică relațiilor
mulate de R.P.D. Coreeană, de to
reciproce, pentru prezent și în per
varășul Kim Ir Sen privind crearea
spectivă, constituind, totodată, un aRepublicii Confederate Democrate
port de seamă la cauza colaborării și
Koryo, act care ar deschide calea
unității țărilor socialiste, la democra
împlinirii năzuințelor sacre ale tutizarea raporturilor internaționale.
’turor coreenilor, atît din Nord, cit
și din Sud, de a trăi într-o patrie
în spiritul principiilor și prevede
unită, liberă șl independentă, de
rilor tratatului, reafirmate și îmbo
a-și aduce deplina contribuție, în
gățite prin declarațiile comune ro
ansamblul națiunilor lumii, la lupta
mâno-coreene din 1978 și 1982, re
pentru pace și progres. Totodată,
lațiile dintre cele două țări, pătrun
țara noastră susține eforturile și
se de stimă și respect reciproc, s-au
propunerile R.P.D. Coreene pentru
extins și adincit mereu pe toate pla
oprirea agravării situației din Pe
nurile — politic, economic, tehntninsula Coreeană, în vederea înlă
co-științific, cultural. Un rol deter
turării
primejdiei izbucnirii unui
minant l-au avut și-l au în acest
război în această zonă, pentru a se
sens întîlnirile și convorbirile dintre
ajunge la retragerea trupelor străine
tovarășii Nicolae Ceaușescu și
din Coreea de Sud, la reluarea dia
Kim Ir Sen. relațiile personale,
logului și realizarea de pași concrețî
de strinsă prietenie statornicite între
In vederea reunificării țării.
cei doi conducători contribuind în
mod hotăritor
la evoluția mereu
Transmițînd poporului coreean
ascendentă a colaborării româno-cocalde felicitări cu prilejul celei de-a
reene.
IX-a aniversări a încheierii Trata-'
tului de prietenie și colaborare din
Spre satisfacția ambelor ' țări și
tre România și R.P.D. Coreeană, po
popoare, crește și se diversifică co
porul nostru îi adresează, te același
laborarea economică, sporește volu
timp, urarea de a dobindi noi și mart
mul schimburilor de bunuri mate
succese in edificarea socialistă, de
riale. In același timp, cooperarea in
a-și vedea înfăptuite aspirațiile na
producție își găsește materializarea
ționale cele mai fierbinți, nutrind
prin realizarea, cu eforturi comune,
convingerea că bunele relații româ
a unor obiective importante pentru
no-coreene se vor dezvolta necon
economiile naționale ale celor două
tenit, în folosul reciproc
și spre
țări. Se extinde, totodată, colabora
binele cauzei socialismului, progre
rea în domeniul cercetării tehnicosului și păcii.

tv
PROGRAMUL 1

în jurul orei 12,00 — Transmi
siune directă de la Agigea :
Marea adunare populară prile
juită de inaugurarea oficială a
Canalului Dunăre — Marea Nea
gră.

15,00 Muzică populară Instrumentală
13,15 Sudan — o tară a Nilului. (Docu
mentar)
15,30 La sEîrșlt de .săptămînă (partial
color)
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)

30.20 Melodii populare
20.30 Film serial : „Un August tn UScări". O producție a Televiziunii
române realizată în Centrul de
producție cinematografică „Bucu
rești". Scenariul : Eugen Barbu,
Nicolae Mihail. Episodul 9
21,10 Cîntec de primăvară (color)
22,00 Telejurnal (parțial color)
23,00 Melodii îndrăgite (color)
23.30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
20.20 A patriei cinstire — emisiune de
versuri
20.30 Festivalul muzicii românești —
Iași 1984
23,00 Telejurnal
23,00 Melodii îndrăgite
23.30 închiderea programului

---------- ------- DE LA C.E.C. ---------- ——
AVANTAJELE
ECONOMISIRII
PE LIBRETUL DE ECONOMII
PENTRU CONSTRUIREA
DE LOCUINȚE
Avantajul oferit de libretul pen
tru construirea de locuințe il con
stituie ciștigurile în bani, acordate
din dobinda anuală de 4,5 la sută
calculată la depunerile pe acest li
bret.
Ciștigurile se atribuie prin tra
gerile îa sorți trimestriale, care au
loc în prima lună a trimestrului
următor celui pentru care se efec
tuează tragerea.
Ciștigurile se achită titularilor
prin virarea lor te contul organi
zației cu care se încheie contractul
pentru construirea de locuințe ori
pe alte instrumente de economisire
nominale sau prin plata în nume
rar, conform dorinței titularului.
Emiterea libretelor de economii
pentru construirea de locuințe se
tace de ^sucursale, filiale și agen
țiile C.E.C. autorizate, pentru o
depunere fixă de 5 000 de lei.
Fiind emis cu o valoare fixă, pe
acest libret nu se efectuează depu
neri ulterioare, iar restituirea su-

mei depuse se face integral, la
unitatea C.E.C. emitentă sau la
sucursala ori filiala care tine evi
dența contabilă a unității emi
tente.
De retinut că depunerile p®
acest instrument de economisire, pe
lingă avantajele specifice. se
bucură și de avantajele generale
ale economisirii la C.E.C. și anu
me : garanția statului asupra su
melor depuse și ciștigurilor obți
nute, acestea fiind restituite oricînd la cererea depunătorilor sau
persoanelor îndreptățite să dispu
nă asupra depunerilor ; păstrarea
secretului privind numele depună
torilor și operațiile efectuate ; scu
tiri de impozite și taxe ; impres
criptibilitatea sumelor depuse, a
dobînzilor sau a ciștigurilor obți
nute ; dreptul de a împuternici
alte persoane să dispună de sumele
păstrate la C.E.C. atît în timpul
vieții titularului, pe baza clauzei
de împuternicire, cit și după deces
prin dispoziție testamentară ; drep
tul de a condiționa restituirea de
punerilor.
Păstrarea economiilor pe un li
bret pentru construirea de locuințe

oferă posibilitatea unor cîștiguri si
prin aceasta realizării unui dezide
rat de o deosebită însemnătate : o
locuință confortabilă.
AVANTAJELE ECONOMISIRII
PE LIBRETUL DE ECONOMII
CU CÎȘTIGURI ÎN MATERIALE
DE CONSTRUCȚIE

Destinat de Casa de Economii și
Consemnațiuni populației de la
sate, libretul de economii cu cîștiguri în materiale de construcție
oferă depunătorilor multiple avan
taje.
Astfel, titularii acestor librete
de economii beneficiază de cîști
guri în bani, cu care se pot procura
cu prioritate principalele materiale
necesare construirii de locuințe.
Aceste cîștiguri se acordă de
Casa de Economii și Consemnațiuni prin trageri la sorți trimes
triale. Fondul de cîștiguri se' con
stituie din dobinda anuală de 4.5
la sută, care se acordă la depu
nerile pe acest libret.
Materialele de construcție se vind
eu prioritate cîștigătorilor de că

tre organizațiile comerciale de stat
și de cooperativele de producție,
achiziție și desfacere a mărfurilor.
Este important de retinut că la
tragerile la sorți trimestriale par
ticipă toate libretele emise anterior
trimestrului pentru care se face
tragerea și ale căror depuneri au
fost păstrate la C.E.C. fa tot cursul
acestui trimestru.
Libretele de economii cu cîști
guri în materiale de construcție se
emit de unitățile C.E.C. din mediul
rural. In localitățile din mediul
rural în care nu funcționează uni
tăți C.E.C., libretele de economii
cu cîștiguri în materiale de con
strucție se emit de unitățile poș
tale autorizate din localitate.
Acest libret de economii se emite
numai nominal și pe el se efec
tuează o singură depunere în va
loare fixă de 1 000 de lei.
Restituirea sumei depuse se
face o singură dată de unitatea
care a emis libretul, de celelalte
unități C.E.C. proprii din localita
tea în care funcționează unitatea
emitentă, precum și de sucursala
sau filiala C.E.C. care ține evidența
contabilă a unității emitente.

SdM
mesale
mire Mrtt Nicolae Ceausescu
si tovarășa! Woiciech Jaruzelski
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Centrai
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polo
ne, precum și conducerii P.M.U.P.,
un călduros mesaj de salut și cele
mai bune urări de succes poporului
polonez pe calea construirii socie
tății socialiste.
Tovarășul Wojciech Jaruzelski a
mulțumit pentru mesajul primit și a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un călduros salut,
împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, iar
poporului român prieten noi împli

niri în opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către tovarășul
Wojciech Jaruzelski a tovarășului
Ștefan Bîrlea, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. președintele Comitetului
de Stat al Planificării, care a efec
tuat o vizită în R. P. Polonă.
întrevederea a prilejuit eviden
țierea bunelor relații de prietenie și
colaborare româno-polone. relații
care înregistrează un curs continuu
ascendent pe cele mai diverse pla
nuri. în folosul și spre binele celor
două țări și popoare, al cauzei so
cialismului. păcii și cooperării in
ternaționale.
La întrevedere a participat Ion
Cosma. ambasadorul României la
Varșovia.

CV PRILEJUL CELEI I3F.-A 21-A ANIVERSARI A O.U.A.

Apel la întărirea unității țărilor africane in lupta
pentru consolidarea independenței politice și economice
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). —
Popoarele Africii, alături de toate
forțele progresiste din lume, sînt
adînc îngrijorate de actuala încor
dare a situației internaționale, se
spune în declarația lui Mengistu
Halle Mariam, președintele în exer
cițiu al O.U.A., dată publicității la
Addis Abeba cu prilejul celei de-a
21-a aniversări a acestei organizații.
Niciodată existenta omenirii nu a
fost atît de amenințată ca acum și
de aceea sarcina tuturor popoarelor
africane, a tuturor oamenilor de

Să triumfe rațiunea, să prevaleze
va

interesele păcii!

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — Consiliul Economic și Social
al O.N.U. a ales, în unanimitate,
România ca membră a Consiliului
Executiv al Fondului Națiunilor
Unite pentru Copii — U.N.I.C.E.F.
Alegerea în conducerea acestui or
ganism specializat al O.N.U. consti
tuie o nouă recunoaștere a contribu
ției active și multilaterale a țării
noastre la soluționarea problemelor
internaționale majore, în ansamblul
activităților O.N.U. și ale organiza
țiilor internaționale, o expresie a
aprecierii de care se bucură grija
permanentă pe care partidul și sta
tul nostru o manifestă pentru asigu
rarea celor mai bune condiții de
viață și de educare a copiilor, a ti
nerei generații.

GRECIA: „Arsenalele atomice pot distrage
de mai multe ori întreaga omenire"
WASHINGTON 25 (Agerpres). —
„Ceea ce am numi realizarea unui
echilibru în privința înarmărilor
nucleare nu mai are nici un sens,
deoarece arsenalele puterilor nu
cleare sînt suficiente, fiecare . în
parte, pentru a distruge de mai
multe ori omenirea", a_ declarat
____ _
primul ministru al Greciei, Andreas
Papandreu, intr-un interviu acor
dat rețelei de televiziune A.B.C.
din S.U.A.

Premierul elen, relatează agenția
A.N.A.. a relevat un alt aspect pe
riculos al actualei amenințări nu
cleare. și anume faptul că viteza
rachetelor nucleare s-a mărit in
asemenea măsură incit nici o struc
tură politică și nici un guvern nu
mai pot avea timpul necesar pen
tru a analiza corect o situație de
criză, fiind posibilă declanșarea unei conflagrații din greșeală sau
prin accident.

ITALIA: „Nu rachetelor nucleare pe teritoriul țării!”
ROMA 25 (Agerpres). - In Italia
se desfășoară un sondaj de opinie
în problema oportunității amplasării
de rachete nucleare americane pe
teritoriul țării. Potrivit Comitetului
național de coordonare a luptei
pentru pace, peste patru milioane

de italieni s-au pronunțat, pînâ in
prezent, împotriva staționării de
rachete nucleare în Italia. In Lanciano (regiunea Abruzzi), 93 la sută
dintre persoanele chestionate s-au
pronunțat împotriva amplasării ra
chetelor, iar în Sicilia — peste 83
la sută.

MOSCOVA

încheierea convorbirilor
sovieto-coreene
la nivel înalt

bună credință este de a se uni în
lupta împotriva demenței nucleare.
Este deosebit de important — se spu
ne în declarație — ca Africa să
devină un continent liber de arma
nucleară. în ce privește situația de
pe continent, președintele O.U.A. a
adresat un apel popoarelor Africii
să se unească pentru eliberarea
completă a continentului. O.U.A., a
relevat el, trebuie să joace un rol
important în coordonarea luptei de
independentă a popoarelor africane
pentru deplina independentă politică
și economică.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La
Moscova s-au încheiat convorbirile
dintre delegația U.R.S.S., condusă de
Konstantin Cernenko. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., și delegația R.P.D. Coreene,
în frunte cu Kim Ir Sen, secretar
general al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene.
După cum relatează agenția
T.A.S.S., părțile au analizat stadiul
și perspectivele dezvoltării relațiilor
bilaterale și măsurile practice în ve
derea lărgirii și adîncirii lor. Au
fost abordate, de asemenea, proble
me internaționale actuale.

PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR INALIENABILE
ALE POPORULUI NAMIBIAN
Declarația adoptată Ia reuniunea extraordinară a Consiliului
O.N.U. pentru Namibia
BANGKOK 25 (Agerpres). — La
ției 435 a Consiliului de Securitate
Bangkok au luat sfîrșit lucrările se
al O.N.U., subliniindu-se că aceasta
siunii extraordinare a Consiliului
constituie unica bază de acțiune pen
O.N.U. pentru Namibia. A fost adop
tru realizarea independenței Nami
tată o declarație in care participan
biei.
ta condamnă ocuparea ilegală a te
Declarația exprimă, totodată, soli
ritoriului Namibiei de către Repu
daritatea cu lupta dreaptă pentru li
blica Sud-Africană și încercările re
bertate și independentă dusă de po
gimului de la Pretoria și ale aliaților
porul namibian, în frunte cu singu
săi ,de a condiționa accesul la inde
rul său reprezentant legitim — Or
pendență al poporului namibian. în
ganizația Poporului din Africa de
document este reafirmată necesitatea
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și lansează
soluționării pe cale politică a pro
tuturor statelor un apel la intensi
blemei namibiene, conform rezolu
ficarea sprijinului acordat S.W.A.P.O.

Majorarea ratei dobînzilor
adînceste criza economica mondială
Luări de poziție in America Latină
HAVANA 25 (Agerpres). — „Arambursare a datoriei lor externe,
merica Latină trebuie să adop
care va continua să crească. Țările
te o poziție comună — pe care
Americii Latine, a spus el, nu pot
să o apere cu fermitate — față
rămîne inactive, fiind necesară afir
de manevrele destabilizatoare ale
marea unei atitudini hotărîte fată de
centrelor financiare internaționa
gravele consecințe ale creșterii ra
le" — a declarat Sebastian Aletei dobînzilor și, pe un plan gene
greft, secretarul executiv al Sis
ral. ale problemei datoriilor lor ex
temului Economic Latino-American
terne.
(S.E.L.A.), în cadrul reuniunii orga
QUITO 25 (Agerpres). — Intr-o
nizației, care se desfășoară la Ha
declarație făcută la Quito, vice
vana.
președintele
Ecuadorului,
Leon
Condamnînd politica băncilor nordRoldos, a invitat țările industria
americane fată de tarile mai puțin
lizate să acționeze pentru de
dezvoltate economic, Sebastian Alepășirea crizei economice mondia
grett a subliniat că majorarea succe
le. El a declarat că măsura unilate
sivă a ratei dobînzilor se răsfrînge
rală luată de băncile din S.U.A. de
negativ asupra economiilor naționale
a spori rata dobînzilor are ca efect
ale statelor latino-americane și caadincirea crizei și nicidecum solu
raibiene, restrîngînd posibilitățile de
ționarea ei.

Deschiderea lucrărilor
Congresului P. C. Finlandez

Alegerea României
in Consiliul Executiv

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR:

Demonstrație a studenților și elevilor din Roma împotriva amplasării noilor
rachete cu rază medie de acțiune la Comiso, în Sicilia

NORVEGIA: Documsnî în favoarea
reducerii armamentelor adresat Storiingului
OSLO 25 (Agerpres). — Comitetul
de politică externă al parlamentu
lui norvegian' a prezentat Stortingului un document cuprinzind re
comandări in domeniul politicii de
apărare, elaborate in comun de
principalele partide politice din
Norvegia. După cum menționează
agenția U.P.I, recomandările se
referă la necesitatea unei înghețări
a arsenalelor nucleare in Est și în
Vest ca bază pentru viitoarele ne
gocieri vizind reducerea armam-

(*

telor. Totodată, se cere ca Norvegia
să acționeze, in cadrul N.A.T.O.,
■pentru o strategie care să nu se
bazeze pe eventualitatea recurgerii
la o primă lovitură nucleară. Docu
mentul se pronunță, de asemenea,
in favoarea creării unei zone denuclearizate în nordul Europei, apreciindu-se că aceasta ar putea re
prezenta o contribuție importantă
la o reducere de amploare a arma
mentelor existente pe continent.

JAPONIA: Acțiuni ale mișcării antinucleare
TOKIO 25 (Agerpres). — Cetățe
nii din prefectura Kanagawa se
simt în nesiguranță ca urmare a
planurilor privind dotarea cu ra
chete nucleare „Tomahawk" a port
avionului „Midway" ce-și are baza
în portul Yokosuka, a declarat Kazuji Nagasu, guvernatorul acestei

prefecturi japoneze, ambasadorului
S.U.A. la Tokio, Mike Mansfield,
Cerind să se renunțe la aceste planuri, el a spus că mișcarea antinucleară japoneză nu este animată de
sentimente antiamericane, ci ea „se
opune înarmărilor nucleare".

i
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Resursele planetei să fie folosite spre binele omenirii 1
COTONOU 25 (Agerpres). — Re
uniunea sindicală de la Cotonou,
reprezentind mai multe state afri
cane. a adoptat o declarație care se
pronunță pentru dezarmare genera
lă și completă, pentru instaurarea

Înlăturarea primejdiei

unei păci trainice în întreaga lume.
Cursa înarmărilor, se spune in do
cument. duce, la irosirea unor
fonduri uriașe. Ele ar trebui folo
site în primul rînd pentru eradica
rea foametei, sărăciei, șomajului,
neștiinței de carte.

T
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HELSINKI 25 (Agerpres). —
Vineri s-au deschis la Helsinki lu
crările celui de-al XX-lea Congres
al Partidului Comunist Finlandez. La
congres participă delegați și invitați,
precum și reprezentanți ai unor par
tide comuniste și muncitorești din
Europa.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Iosif Banc,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Pe ordinea de zi a congresului se
află raportul de activitate al Comi
tetului Central pe anii 1981—1984,
tezele privind reînnoirea Programu
lui de principii al partidului, alege
rea noilor organe centrale de con

ducere a P.C. Finlandez. In rapor
tul prezentat de tovarășul Jouko
Kajanoja, președintele partidului,
s-a făcut bilanțul activității parti
dului atît pe plan intern, cît și in
ternational, prezentîndu-se, totodată,
direcțiile de acțiune pentru perioada
următoare.
Prezentînd poziția P.C. Finlandez
față de situația internațională ac
tuală, președintele partidului a sub
liniat necesitatea mobilizării tuturor
forțelor democratice și progresiste,
antirăzboinice din Finlanda în lupta
pentru pace, dezarmare, destindere,
securitate și colaborare în Europa și
în întreaga lume.

Congresul Partidului Socialist Unit
din Berlinul occidental
BERLINUL
OCCIDENTAL
25
(Agerpres). — La 25 mai s-au des
chis lucrările Congresului al VII-lea
al Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental, la care participă aproximativ 600 de delegați. Sînt pre
zente delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești. Partidul Co
munist Român este reprezentat de
tovarășul loan Cîrcei, membru al
C.C. al P.C.R.

berlin

Raportul la congres a fost prezen
tat de președintele Partidului Socia
list Unit din Berlinul occidental.
Horst Schmitt. După ce a făcut o
amplă analiză a situației politice, economice și sociale din Berlinul oc
cidental. vorbitorul s-a referit la
lupta pe care o desfășoară locuito
rii orașului pentru apărarea păcii,
dezarmare și reluarea politicii de
destindere.

: Plenara C.C. al P.S.U.G.

BERLIN 25 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.D.N., la
Berlin au avut loc lucrările celei
de-a 8-a plenare a Comitetului Cen
tral al P.S.U.G. Raportul Biroului
Politic al C.C. al P.S.U.G. a fost
prezentat de Kurt Hager, membru al
Biroului Politic,- secretar al C.C. al
P.S.U.G., care a relevat rezultatele
pe primele patru luni ale acestui an
obținute de economia națională a
R.D.G. și a analizat aspecte majore
ale situației internaționale.

In comunicatul plenarei se arată
că, la cererea sa, Paul Verner a fost
eliberat din funcțiile de membru al
Biroului Politic și secretar al C.C.,
din motive de sănătate. Comitetul
Central i-a ales pe Werner Jarowinsky, Guenther Kleiber și Guenter
Schabowski ca membri ai Biroului
Politic, pe Herbert Haeber — ca
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C., iar pe Konrad Naumann
— ca secretar al C.C.

Ample acțiuni revendicative
Situația comerțului mondial se ameliorează,
ale metalurgiștilor
dar alte probleme economice fundamentale continuă
vest-germani
să confrunte omenirea
BONN 25 (Agerpres). — In dife
rite zone ale R.F. Germania continuă
amplele greve ale muncitorilor metalurgiști și tipografi în sprijinul ce
rerilor de apărare a locurilor de
muncă, de reducere a șomajului de
masă, de îmbunătățire a condițiilor lor
de viață. Ca măsură de răspuns, pa
tronatul din industria metalurgică a
landului Hessa a anunțat că va in
stitui un lock-out în întreprinderile
localei- alătUrîndu-se, astfel, patrona
tului' din landul Baden Wilrttemberg,
care a Itiat o măsură similară cu citeva zile in urmă. In Hessa vor fi
afectați de lock-out 30 000 de munci
tori.
Acțiunile revendicative ale meta
lurgiștilor vest-germani au determi
nat ample manifestări de solidarita
te ale sindicaliștilor din alte ramuri
industriale. La 28 mai, în capitala
R.F.G. va avea loc o acțiune inițiată
în sprijinul muncitorilor metalurgiști, la care, după cum estimează
Uniunea sindicatelor vest-germane,
vor participa aproximativ 200 000 de
persoane din întreaga țară.

— relevă raportul anual al G.A.T.T,

GENEVA 25 (Agerpres). — După
doi ani de stagnare, volumul comer
țului mondial a crescut, în 1983, cu
2 la sută — se arată în raportul
anual al Acordului General pentru
Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dat pu
blicității la Geneva. Documentul,
citat de agenția U.P.I., precizează că
în 1983 schimburile comerciale mon
diale au totalizat 1810 miliarde de
'dolari.' 1' '" "
.
„Este evident că relansarea creș
terii economice într-un număr de
state industrializate și într-o serie
de țări în curs de dezvoltare a ame
liorat imaginea economică de an
samblu, dar apeasta numai într-o
anumită măsură", apreciază docu
mentul. în continuare, raportul sub
liniază că a sosit momentul să se
găsească soluții durabile pentru pro
blemele fundamentale : rezolvarea
echitabilă a crizei generate de da
toriile externe, revenirea la o creș
tere neinflationistă susținută a eco
nomiei mondiale ș.a.

în raportul său, G.A.T.T. sublinia
ză că șomajul „continuă să repre
zinte un motiv de îngrijorare ma
joră în țările Europei occidentale șl
în țările în curs de dezvoltare".
Documentul precizează că produc
ția de bunuri și de servicii în țările
industriale a crescut, în 1983, cu
aproape doi la sută, după un declin
de 0,5 la sută în 1982.
In rîndul țărilor în curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol, rate
de creștere economică substantial
mai mari au fost obținute în unele
țări din Asia, dar aceasta a „con
trastat flagrant cu recesiunea pre
lungită (țin America Latină, din
majoritatea țărilor africane șl din
unele țări asiatice".
în 1984 — prognozează raportul —
volumul comerțului mondial ar
putea crește cu 5—6 la sută. Dar,
avertizează documentul G.A.T.T.,
„problemele fundamentale" ale ' ‘
toriilor externe și inflației vor .
tinua să confrunte omenirea.

GENTHLE DE PRESA
pe scurt

nucleare,

REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE

— în dezbaterile Comisiei de dezarmare a O. N. U.
După încheierea la Geneva a pri
mei sesiuni din acest an a Conferin
ței pentru dezarmare, la sediul Na
țiunilor Unite din New York se des
fășoară în prezent lucrările Comisiei
pentru dezarmare a O.N.U. — forul
internațional cel mai cuprinzător spe
cializat în domeniul dezarmării, la
care participă toate statele membre
ale organizației mondiale. Pe ordi
nea de zi a lucrărilor comisiei figu
rează o serie de probleme deosebit
de importante cum ar fi : înghețarea
și reducerea cheltuielilor militare
ale statelor ; măsurile de dezarmare
nucleară ; aspecte fundamentale ale
relației dezarmare-dezvoltăre ; 'prin
cipiile călăuzitoare în ceea ce pri
vește măsurile de creștere a încrede
rii între state și aplicarea lor la sca
ră regională și globală și altele.
Așa cum se știe, lucrările comisiei
se desfășoară în condițiile în care
încordarea din viata internațională a
atins un grad deosebit, in primul
rînd ca urmare a escaladei cursei ra
chetelor nucleare, ceea ce face să
crească în permanență pericolele la
adresa păcii, a existenței însăși o. po
poarelor. Tocmai de aceea, tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
evidenția
din nou cu toată limpezimea în cuvintarea rostită la Plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii :
„în situația actuală se poate afirma,
fără teama de a greși, că problema
fundamentală a epocii noastre este
astăzi oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea Ia dezarmare, la dezarmare nu
cleară, asigurarea unei păci trainice
In întreaga lume".
Abordarea în cadrul lucrărilor co
misiei a unor probleme cum sînt ne
cesitatea prevenirii războiului nuclear
și a reducerii cheltuielilor militare,
într-un moment în care primejdia
unei conflagrații pustiitoare este mai
mare ca oricînd, ca rezultat al trece
rii la amplasarea de către S.U.A. a
rachetelor nucleare cu rază medie de
acțiune în Europa occidentală și a
măsurilor de contrarăspuns anunțate
de U.R.S.S.. iar bugetele militare ur
mează să atingă anul acesta cifra fan
tastică de circa 970 miliarde de dolari
— dobîndește. în opinia observato
rilor. semnificația unui eveniment

politic important, care angajează răs
punderea tuturor statelor, și in
primul rind a marilor puteri nu
cleare. „Contrar așteptărilor majori
tății covirșitoare a popoarelor lumii,
de la încheierea in urmă cu tin an a
sesiunii precedente — declara
in
acest sens reprezentantul Ghanei,
care
deține
funcția
de
președinte al actualei sesiuni a
comisiei — eforturile pentru sporirea
arsenalelor nucleare, inclusiv proiec
tele de militarizare a spațiului extraatmosferic, au continuat cu febrili
tate. Sperăm, de aceea, că lucrările
comisiei vor activiza voința politică a
puterilor nucleare și comunitatea in
ternațională in ansamblu de a se an
gaja pe calea păcii și securității in
ternaționale".
Sub
semnul
acestei
cerințe
s-au desfășurat dezbaterile generale
din cadrul comisiei, la care au luat
cuvîntul reprezentanții a peste 40 de
state, în cea mai mare parte țări mici
și mijlocii. Numitorul comun al tutu
ror intervențiilor l-a reprezentat ma
nifestarea îngrijorării deosebite a nopoarelor față de gravitatea situației
la care s-a ajuns în viata internațio
nală, subliniindu-se necesitatea de a
se face totul pentru prevenirea unei
catastrofe nucleare, pentru eliberarea
omenirii de coșmarul războiului și
de novara tot mai grea a cheltuielilor
militare, pentru reluarea politicii de
destindere, securitate și încredere în
tre state. In prezent, lucrările comi
siei continuă atît în plen, cît și în cele
patru grupuri de lucru, deschise
tuturor statelor participante.
Potrivit părerii unanime a participantilor, problema principală aflată
în dezbatere este cea a prevenirii
războiului nuclear. în numeroase in
tervenții s-a arătat că nivelul actual
al armamentelor nucleare deținute
de principalele .puteri nucleare poate
să distrugă de mai multe ori lumea.
Tocmai de aceea, așa cum arată în
permanentă România socialistă, pre
ședintele ei. și după cum a subli
niat tara noastră în dezbaterile
comisiei, nimic nu poate justi
fica trecerea la amplasarea noi
lor rachete în Europa. Apare limpe
de că armele nucleare nu vor alege

și nu vor face nici un fel de deose
bire de orinduire socială, că folosirea
lor va duce lâ distrugerea omenirii,
a înseși condițiilor vieții. Situația
creată pe continent impune, de aceea,
să se treacă de urgentă, .după cum
s-a evidențiat in intervenția româ
nească, la oprirea amplasării ra
chetelor americane în Europa și a
aplicării contramăsurilor anunțate de
către Uniunea Sovietică, la reluarea
tratativelor de la Geneva între cele
două țări, în vederea realizării unui
acord corespunzător care să ducă la
retragerea tuturor rachetelor cu
rază medie de acțiune și, în conti
nuare și a celorlalte rachete și arme
nucleare, la eliberarea Europei și a
întregii lumi de coșmarul nuclear.
In același timp, multi participantă
și-au exprimat opinia că pe baza man
datului primit din partea Adunării
Generale a O.N.U., Comisia de dezar
mare trebuie să continue la actuala
sesiune procesul de identificare și
elaborare a principiilor care să con
ducă acțiunea statelor în domeniul
înghețării și reducerii bugetelor mi
litare. în vederea includerii lor în
tr-un document cuprinzător al O.N.U.
După cum este cunoscut, în legătură
cu aceasta, în atenția comisiei se află o
serie de propuneri concrete prezen
tate de România și Suedia împreună,
încă de la sesiunile precedente. Po
trivit ideilor sugerate de tara noas
tră. este necesar să se depună eforturi
concrete în scopul încheierii de
acorduri internaționale pentru înghe
țarea, și reducerea bugetelor militare,
a căror aplicare să aibă drept rezul
tat reducerea efectivă a forțelor ar
mate și armamentelor tuturor state
lor ; pînă la încheierea unor aseme
nea acorduri trebuie să se manifes
te maximum de reținere in stabilirea
volumului cheltuielilor militare ; în
ghețarea și reducerea cheltuielilor
militare trebuie să se efectueze pe
baze echitabile, astfel incit să se res
pecte securitatea tuturor statelor ;
înghețarea și reducerea cheltuielilor
militare trebuie să înceapă cu statele
posesoare de arme nucleare și cu alte
țări cu potențial militar ridicat ; re
sursele naturale și umane economi
site prin efectuarea de asemenea re

duceri să fie puse în slujba dezvol
tării economice și sociale a țărilor
respective, precum și în sprijinul ță
rilor în curs de dezvoltare. Docu
mentul româno-suedez preconizează,
totodată, consacrarea rolului central
al O.N.U. în orientarea și stimularea
negocierilor pentru înghețarea și re
ducerea cheltuielilor militare ale
tuturor statelor, precum și necesita
tea unor angajamente politice ferme
din partea statelor în sensul iniție
rii cît mai curind posibil a procesu
lui negocierilor și cooperării în spirit
constructiv pentru soluționarea pro
blemelor care ar putea apărea.
Dezbaterile ultimei sesiuni a comi
siei au pus în evidentă persistenta
unor deosebiri de vederi între unele
din statele participante, în legătură
cu principiile care trebuie să condu
că acțiunea statelor în acest dome
niu, legate mai. ales de cunoașterea
exactă și comparabilitatea cheltuieli
lor militare și posibilitatea de control
al îndeplinirii obligațiilor asumate. In
pofida acestor dificultăți, în cadrul
grupului de lucru special creat in
acest scop s-a reușit totuși să se
treacă la elaborarea concretă a prin
cipiilor și să se prezinte un document
de sinteză cuprinzind propunerile
avansate, în această privință, de
România, ca și de alte s.tate. Tocmai
de aceea din lucrările comisiei s-a
desprins necesitatea de a se conti
nua la actuala sesiune eforturile
începute, impunîndu-se ca absolut
toate statele să dea dovadă de voința
politică necesară pentru a se. putea
ajunge Ia un acord.
In ce o privește, in spiritul poziției
consecvente, principiale, fundamen
tate și promovate cu atîta strălucire
de președintele Nicolae Ceaușescu,
țara noastră este hotărîtă să acțio
neze cu aceeași consecvență pentru
dinamizarea lucrărilor comisiei, pen
tru creșterea contribuției sale în di
recția opririi cursei înarmărilor și
declanșării unui proces real și efec
tiv de dezarmare, corespunzător cu
interesele de pace și securitate ale
tuturor popoarelor.

Radu BOGDAN

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU AFRICA și-a
deschis lucrările la Addis Abeba. Participanții vor examina probleme
economice și sociale ale continentului, inclusiv măsurile de consolidare a
colaborării interafricane, și stadiu! înfăptuirii „Planului de acțiune" de
la Lagos, care prevede crearea, pînă in anul 2000, a Comunității
Economice Africane.

ÎNCHEIEREA consiliului eXECUTIV AL UNESCO. Vineri,
după 16 zile de dezbateri, la Paris
au luat sfîrșit lucrările celei de-a
119-a sesiuni a Consiliului Executiv
al UNESCO. Participanții la sesiu
ne au adoptat două importante re
zoluții pentru viitorul organizației,
care prevăd recomandări și măsuri
concrete susceptibile să contribuie
la ameliorarea funcționării orga
nizației.
,
O DECLARAȚIE A SECRETARU
LUI GENERAL AL P.C. DIN AR
GENTINA. într-o declarație făcută
la Berlin, unde se află în vizită,
secretarul general al P.C. din Ar
gentina. Athos Fava, a exprimat
solidaritatea comuniștilor argenti
nieni cu lupta popoarelor pentru
libertate, independentă si emanci
pare economică. El a condamnat
tendințele de creare a unor noi fo
care de tensiune in lume și de pro
movare a unei politici de forță si
de amenințare cu forța in raportu
rile internaționale, pronuntîndu-se
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru pace și progres în lume.
PARLAMENTUL (VEST-) EURO
PEAN, care a dezbătut diverse
probleme de actualitate pentru
Piața comună, și-a încheiat lucră
rile la Strasbourg. Au fost anali
zate o serie de chestiuni cu carac
ter social, între care situația in
domeniul forței de muncă feminine
și s-a adoptat „un cod de conduită
față de sectele religioase", docu
ment ce condamnă activitățile no
cive ale sectelor și se pronunță
pentru o aplicare mai eficientă a
legilor naționale spre a preveni
extinderea acestui flagel.
ȘOMERI CU DIPLOMĂ. Presa
vieneză pune în evidentă situația
grea a șomerilor din rîndurile
absolvenților institutelor de învătămint superior. Se subliniază câ.
în prezent, mii de specialiști nu
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pot găsi de lucru, unii dintre el
aflîndu-se în situația de șomaj de
mai multi ani.
TIRGUL INTERNAȚIONAL DE
PRIMĂVARĂ, specializat în bunuri
de investiții, s-a deschis la Buda
pesta. întreprinderile românești de
comerț exterior participante la
tîrg expun autovehicule, mașiniunelte pentru prelucrarea metalu
lui și iemnului, utilaj petrolier,
tehnică de 'calcul, mijloace de automatizare.

O DELEGAȚIE A ORGANIZAȚIEI „FEMEILE SICILIENE IMPOTRIVA MAFIEI" s-a prezentat
la Strasbourg, pentru a face, încă
o dată, cunoscut parlamentarilor
vest-europeni faptul că în ultimii
ani agresiunile mafioților împotri
va reprezentanților statului s-au
înmulțit în Italia, situația din Si
cilia ajungînd la un nivel „de
maxim pericol". Delegația de femei
a adresat un apel la solidaritate
internațională în lupta împotriva
fenomenului mafiot.

MINIȘTRII PENTRU _______
PROBLEMELE PESCUITULUI din țările
membre ale C.E.E. au ajuns la un
acord provizoriu asupra cotelor de
heringi ce vor fi pescuiți, in acest
an, in Marea Nordului, in cadrul
campaniei ce va începe la 1 iunie.
Cotele definitive vor fi inSă stabi
lite numai după ce va fi realizată
o înțelegere in acest sens intre sta
tele membre ale C.E.E. și Norvegia.

PREȘEDINTELE DESEMNAT AL
R.F. GERMANIA, Richard von
Weizsaecker, și-a exprimat convin
gerea că. în timpul mandatului
său, un obiectiv prioritar îl va
constitui dezvoltarea pașnică a re
lațiilor Est-Vest, într-un interviu
acordat agenției D.P.A.. el a relevat
necesitatea menținerii si lărgirii
contactelor si dialogului cu factori
de răspundere din R.D. Germană.

PREȘEDINTELE EMIRATELOR
ARABE UNITE, Zayed Bin Sultan
Al-Nahayyan, a conferit la Abu
Dhabi cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei. S-a procedat la o trecere în re
vistă a ultimelor evoluții din zonă,
îndeosebi a războiului iraniânoirakian, și a fost examinată situa
ția creată de intensificarea acțiuni
lor represive ale Israelului împo
triva populației din teritoriile arabe
ocupate, inclusiv din sudul Libanu
lui, precizează agenția citată.
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ADUNAREA
_____ NAȚIONALA
_______
A
FRANȚEI A RESPINS MOȚIU
NEA DE CENZURA DEPUSA DE
OPOZIȚIE, după angajarea respon
sabilității guvernului asupra legii
de reformă a invățămintului parti
cular care extinde controlul sta
tului în acest domeniu. Respinge
rea — previzibilă, avind in vedere
majoritatea absolută de care dispun [socialiștii in ..
forul
... legislativ
suprem — echivalează cu adopta
rea automată a proiectului de lege.
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CONSILIUL ASIEI DE SUD
PENTRU COOPERARE ÎN DOME
NIUL COMERȚULUI Șl INDUS
TRIEI, organism recent constituit,
are misiunea de a contribui la dez
voltarea cooperării economice între
țările din regiune, precum și cu
țările in curs de dezvoltare și alte
state ale lumii, a declarat Chakradhari Agarval, președintele consiliu
lui. Noul organism, din care fac
parte Bangladesh, Bhutan, India,
Maldive, Nepal, Pakistan și Sri
Lanka, va susține interesele țărilor
din sudul Asiei la diverse reuniuni
economice internaționale.
PLENARA EXTRAORDINARA A
C.C. AL PARTIDULUI REVOLU
ȚIEI POPULARE A BENINULUI,
consacrată campaniei preelectorale
in vederea alegerilor parlamentare
generale de la 10 iunie, și-a început
lucrările la Cotonou. Participanții
vor alcătui o listă unică națională
cu candidații la posturile de deputați pentru Adunarea Națională Re. voluționară, organul suprem legis
lativ al țării.
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