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ÎN ZIARUL DE AZI:
„EPOCA CEAUSESCU" - 
epoca unei intense ac
tivități internaționale a 

României socialiste

1) Preocuparea 
supremă: 

asigurarea păcii
, » în pagina a Vl-a

Sub semnul dorinței comune de a dezvolte reluțiile prietenești româno-cunudiene,

in interesul reciproc, al cauzei destinderii, înțelegerii și cooperări^ între popoare

VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TDVARASA ELENA CEAUSESCU, IN CANADA

Călduroasă primire la sosirea în capitala Canadei

0 săptămînă decisivă 
pentru încheierea 

însămînțărilor
© Pînă în seara zilei de 14 aprilie au fost însămîn- 
țqte peste 2 519 000 hectare ® Acum trebuie să se 
lucreze cu toate forțele Ia însămînțarea porumbului 
și soiei © Printr-o muncă bine organizată, în schim
buri prelungite la semănat și de noapte la pregătirea 
terenului, în această săptămînă să fie realizate viteze

superioare de lucru

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, duminică. în Ca
nada, unde întreprinde o vizită ofi
cială la invitația guvernatorului ge
neral al acestei țări. Jeanne Sauve, 
și a primului ministru, Brian Mul
roney.

în noua solie de pace, prietenie și 
colaborare, șeful statului român este 
însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Eveniment de remarcabilă însem
nătate în cronica relațiilor pe mul
tiple planuri dintre România și Ca
nada,- noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-canadian este menit să contri
buie la extinderea și aprofundarea' 
cooperării reciproc avantajoase. în 
folosul țărilor și popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, destinderii și înțele
gerii internaționale. Vizita pre
ședintelui României în Canada pune 
in evidență în mod pregnant dorința 
celor două state de a-și întări con-, 
lucrarea pe arena mondială, contri
buind astfel la edificarea unui cli
mat de pace și securitate, la solu
ționarea în intSreSUl tUturdfp'Opoâre- 
lor a problemelor complexe ale con
temporaneității.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe 
Aeroportul militar Upland din Ot
tawa, unde erau arborate, în semn 
de prietenie, drapelele de stat ale 
României și Canadei.

în întîmpinarea președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolâe Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu au venit 
guvernatorul general al Canadei, 
doamna Jeanne Sauve, și soțul său, 
Maurice Sauve.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Ottawa, Emilian Rodean, și 
ambasadorul Canadei la București, 
Jacques Simard.

Aeronava prezidențială română a 
aterizat la ora 15,00 (ora locală). La 
scara avionului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu căldu
ră de guvernatorul general al Cana
dei. Jeanne Sauve, și de domnul 
Maurice Sauve, care au adresat cor
diale urări de bun venit. Distinșii 
oaspeți și gazdele și-au strîns mîi- 
nile cu prietenie, exprimînd satisfac
ția pentru această întilnire pe pă-

In această săptămînă, semăna
tul principalelor culturi de primă
vară intră într-o fază decisivă. 
Așa cum s-a subliniat la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prip- 
tr-o bună organizare a muncii, 
prin mobilizarea tuturor forțelor 
de la sate, a mijloacelor mecanice 
existente, pină la 20 aprilie tre
buie să se încheie însămînțarea 
culturilor de primăvară și să fie 
efectuate, totodată, lucrări de cea 
mai bună calitate.

Modul cum s-a muncit în săp- 
tămîna trecută demonstrează că 
sarcina stabilită de conducerea 
partidului poate fi îndeplinită. 
Merită evidențiat faptul că, față 
de 888 890 hectare care fuseseră în
sămânțate pină în seara zilei de 7 
aprilie, la numai o săptămină, deci 
la 14 aprilie, suprafețele de teren 
care au priîpit sămința au crescut 
la 2 519 112 hectare. Aceasta re- • 
prezintă 53 la sută din suprafața 
prevăzută a se cultiva în această 
primăvară in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Se desprinde 
concluzia că printr-o temeinică 
organizare a muncii, lucrîndu-se 
din zori și pînă seara la semănat 
și în schimburi de noapte la 
pregătirea terenului, vitezele zil
nice de lucru pot crește simțitor. 
Și este necesar să crească. Spu
nem aceasta întrucît, potrivit da
telor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare. la începutul acestei săp- 
tămîni mai rămăseseră de semă
nat 2 189 830 hectare, ceea ce re
prezintă 47 la sută din terenurile 
prevăzute a se cultiva în această 
primăvară. Exceptînd orezul si o 
parte din legume, suprafața a-^ 
mintită va trebui însămînțată pînă 
la 20 aprilie. Pentru respectarea 
acestui termen. . cerința esențială 
este ca în toate județele și unitățile

agricole, mijloacele mecanice și 
forța de muncă să fie concentrate 
oră de oră, zi și noapte in cîmp la 
pregătirea terenului și semănat 
spre a se asigura realizarea și 
chiar depășirea vitezei zilnice pla
nificate la executarea lucrărilor.

• Să aruncăm o privire asupra da
telor care reprezintă stadiul lucră
rilor agricole la zi. începem cu cele 
care se însămânțează mai de
vreme : orzoaica de primăvară a 
fost însămînțată în proporție de 
87 la sută, sfecla de zahăr — 97 
la sută, fioarea-soarelui — 97 la 
sută. Prin urmare, culturile res
pective. la acest început de săp
tămînă. se însămînțau pe ultimele 
suprafețe. Putem spune că zilele 
care au rămas pînă la 20 aprilie 
sini zilele in care va trebui să se 
muncească intens, cu toate forțele, 
la semănatul porumbului și soiei, 
culturi cu mare pondere în agri
cultura tării și care au o mare 
însemnătate pentru economia na
țională. Așadar. în fiecare zi din 
această săptămînă, printr-o temei
nică organizare a m'uncii si folo
sirea cu randament sporit a uti
lajelor va trebui să se realizeze 
o viteză superioară la pregătirea 
terenului și semănat.

Grăbirea însămînțărilor și înche
ierea lor pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni, așa cum a indicat con
ducerea partidului, constituie sar
cina principală a tuturor oameni
lor muncii din agricultură : meca
nizatori. cooperatori, lucrători din 
întreprinderile agricole , de stat, 
specialiști. Organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare 
și consiliile agroindustriale au 
datoria de ! mare răspundere de a 
organiza și sprijini activitatea celor 
care muncesc pe ogoare, astfel îneît 
fiecare zi să marcheze un avans 
substanțial la semănat. 7

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI DE 1 MAI

mint canadian, pentru prilejul de a 
dialoga.

Comandantul aeroportului, colone
lul W. I. Partington, a invitat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu in marea 
incintă special amenajată pentru 
prezentarea onorurilor de stat.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România și au fost

trase în semn de salut 21 de salve 
de artilerie.

După ce președintele României a 
trecut în revistă garda de onoare, 
s-a intonat Imnul Canadei.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu este consemnată în Cartea
(Continuare în pag. a IlI-a)

• iNTlLNIRE CU GUVERNATORUL GENERAL AL CANADEI
• INTlLNIRE CU PRIMUL MINISTRU AL CANADEI
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PRODUCȚII SUPLIMEN
TARE, CU CONSUMURI E- 
NERGETICE MAI REDUSE. 
Oamenii muncii din INDUSTRIA 
JUDEȚULUI BACĂU acționează cu 
răspundere și chibzuință pentru 
gospodărirea cît mai judicioasă

a energiei. La întreprinderea de 
utilaj chimic Bofzești,' de exem
plu, prin introducerea unor noi 
tehnologii de lucru s-a realizat o e- 
conomie de 220 MWh energie elec
trică, 44 000 mc gaze naturale și 220 
gigacalorii energie termică. Și a- 
ceasta în condițiile depășirii cu cir
ca 20 milioane lei a planului la pro- 
ducția-marfă. Importante ( producții 
suplimentare cu consumuri ener
getice reduse au obținut în această 
perioadă și colectivele de la între
prinderea minieră Comănești, în
treprinderea metalurgică și Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Bacău, întreprinderea de postav 
Buhuși și altele? De la începutul a- 
nului, unitățile, economice din ju
deț au realizat o economie de 8 651 
MWh energie electrică, in condi
țiile în care planul producției fi
zice, a fost depășit cu aproape 12 000 
tone cărbune brun, 111 tone utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică, circa 26 000 MWh energie elec
trică pe bază de cărbune și însem
nate cantități de produse electro
tehnice, mașinițunelte pentru pre
lucrarea metalelor, confecții textile, 
cherestea etc. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scînteii").

CU SASE LUNI ÎNAINTE 
DE TERMEN. In vederea lărgirii

Alocuțiunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Doamnă guvernator,
Aș dori să vă mulțumesc pentru urările de bun 

venit, pentru cuvintele ce ni le-ați adresat.
Vizita pe care o întreprindem în Canada constituie 

o expresie a bunelor relații dintre țările și popoarele 
noastre. Am venit în Canada cu dorința de a cu
noaște preocupările poporului prieten canadian, de 
a avea convorbiri cu dumneavoastră, cu domnul 
prim-ministru și de a identifica împreună noi posibi
lități pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și Canada.

Poporul român depune eforturi susținute pentru 
dezvoltarea sa economico-socială și pentru ă-și asi
gura condiții de viață tot mai bune, pe măsura mari
lor cuceriri ale științei și culturii.

Deși țările noastre se află la distanțe geografice 
mari și au orînduiri sociale diferite, totuși conside
răm că ele au stabilit o 'conlucrare activă și că există 
încă multe posibilități pentru dezvoltarea acestor ra
porturi. Dar pentru dezvoltarea colaborării și priete
niei dintre popoare este nevoie de pace, mai cu seamă 
în actualele împrejurări internaționale cînd continuă 
cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare.

România se pronunță ferm pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru desfășurarea cu rezultate cît mai 
bune a tratativelor de la Geneva, dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Americii. Dorim să se 
ajungă la distrugerea armelor nucleare, care pot să 
ducă — dacă vor fi folosite în scopuri militare — la 
distrugerea înseși a civilizației pe planeta noastră.

Considerăm că trebuie să acționăm împreună cu 
toate popoarele pentru o lume fără arme nucleare, a 
colaborării pașnice dintre toate națiunile, fără deo
sebire de orînduire socială.

Sînt încredințat că vizita și convorbirile pe care 
le vom avea cu dumneavoastră, cu domnul prim-mi
nistru, cu alți conducători ai Canadei, cu oameni de 
afaceri vor duce la dezvoltarea mai puternică a co
laborării noastre economice, tehnico-științifice și cul
turale. Am dori ca relațiile noastre, colaborarea din
tre țările noastre să demonstreze că, indiferent de 
distanțe^ sau orînduiri sociale, popoarele trebuie să 
acționeze împreună pentru progres economico-social 
și pentru pace.

Doresc să vă adresez dumneavoastră cele mai bune 
urări, să adresez poporului prieten canadian urări 
de prosperitate, de bunăstare și de pace. (Aplauze).

Alocuțiunea doamnei 
Jeanne Sauve

Excelență,
Doamnă prim viceprim-ministru,
Permiteți-mi să vă exprim bucuria sinceră și feri

cirea pe care o încerc întîmpinîndu-vă în momentul 
în care începeți vizita dumneavoastră oficială în 
Canada.

Poporul canadian este deosebit de onorat să aibă în 
mijlocul său un om de stat care a depus eforturi atît 
de mari pentru reducerea tensiunilor internaționale.

Dumneavoastră ați venit în Canada ca să cunoaș
teți țara noastră,, să impulsionați dezvoltarea relații-, 
lor noastre bilaterale și să contribuiți Ia întărirea dia
logului Est-Vest.

Cu toate că distanțe geografice separă țările noas
tre, cu toate că au sisteme economice și sociale dife
rite, românii și canadienii au puncte comune ; ei 
aparțin culturii latine, ai cărei singuri moștenitori 
și apărători sint în regiunile în care se află.

Canada este, de asemenea, mîndră de celelalte cul
turi ale sale. Ea poate, pe bună dreptate, să se mîn- 
drească cu faptul că, în rîndurile sale, se află și io 
comunitate română dinamică, ce participă activ la 
dezvoltarea sa economică — fără a renunța la pro
pria sa cultură — și care menține legături strînse cu 
România.

Pot să vă asigur, Excelență, că în timpul șederii 
dumneavoastră aici veți întîlni interlocutori atenți și 
sensibili la preocupările dumneavoastră. Sînt con
vinsă că veți descoperi, de asemenea, cît de deschisă 
este viziunea noastră asupra raporturilor pe care 
dorim să le avem cu România.

Vizita dumneavoastră, Excelență, ne aduce mari 
speranțe pentru dezvoltarea relațiilor noastre. Perso
nal sînt convinsă că această vizită' va răspunde aș
teptărilor celor două țări și va da un nou impuls 
cooperării dintre ele. (Aplauze).

Alte momente 
ale vizitei

ÎN PAGINA A II-A
Imagine din timpul întilnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu primul ministru al Canadei

bazei de materii prime miniere de 
metale neferoase, la exploatarea 
Ilba — una din unitățile fruntașe 
ale mineritului maramureșean — a 
intrat in producție acum, în preaj
ma zilei de 1 Mai, mina Nucuț-Ci- 
cirlău. Datorită strădaniilor mineri
lor de la ÎNTREPRINDEREA DE 
PROSPECȚIUNI ȘI EXPLORĂRI 
GEOLOGICE MARAMUREȘ, care au 
executat lucrările de pregătire și 
deschidere, noua mină a intrat 
in exploatare cu șase luni mai 
devreme. După cum ne spunea to
varășul loan Dulfu, directorul ex
ploatării miniere Ilba. colectivul de 
muncă de aici este hotărit să pună 
în valoare pe deplin utilajele și 
tehnologiile moderne de care dispu
ne mina, precum și mijloacele de 
transport de mare capacitate, astfel 
ca. in cel mai scurt timp, să se 
atingă capacitatea maximă a minei. 
(Gheorghe Susa, corespondentul 
„Scînteii").

SPORURI IMPORTANTE 
LA PRODUCȚIA FIZICA, 
Oamenii muncii din INDUSTRIA 
JUDEȚULUI MUREȘ intimpină 
ziua de 1 Mai cu noi fapte de mun
că. Dcsfășurind o activitate susți
nută pentru recuperarea restanțelor, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului la fiecare sortiment, chi- 
miștii, energeticienii, constructorii 
de mașini și lucrătorii din celelalte 
ramuri ale industriei județului au 
realizat, de la începutul anului și 
pînă în prezent, în plus față de plan, 
peste 80 milioane kWh energie elec
trică, produse de mecanică fină și 
electronică în valoare de 7,8 milioa
ne lei, 137 tone utilaje tehnologice 
pentru chimie, 3 110 tone amoniac de 
sinteză, 322 tone îngrășăminte chi
mice, confecții textile în valoare de 
5,6 milioane lei, 423 metri cubi pre
fabricate din beton, precum și alte 
produse utile economiei. Este de re
marcat faptul că aceste sporuri de 
producție au fost obținute în condi
țiile in care, pe ansamblul industriei 
județului, s-au economisit aproape 
5 000 MWh energie electrică. (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CANADA

Plecarea din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a plecat, duminică dimi
neața, într-o vizită oficială în Ca
nada. la invitația guvernatorului ge
neral al Canadei, Jeanne Sauvă, și a 
primului ministru, Brian Mulroney.

Șeful statului român este însoțit 
!n ■ această Vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la plecare, de membri și 
membri supleanți ai Comitetului - 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de 
secretari ai Comitetului Central al . 
partidului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
generali.!

Au fost de față membri ai Amba
sadei Canadei la București.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Deasupra sa
lonului oficial al aerogării se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapelele 
partidului și statului.

Pe aeroport se aflau numeroși 
locuitori ai Capitalei, care au acla
mat îndelpng pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și. pe ' tovarășa Elena. 
Ceaușescu. Cei prezenți au scandat 
cu . însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîhdria — Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
reafirmînd sentimentele de nețărmu
rită dragoste și stimă pe care în
treaga națiune le nutrește față de 
conducătorul iubit al partidului si 
statului nostru, pentru activitatea 
neobosită ce o consacră înfloririi. 
patriei, bunăstării și fericirii po
porului, creșterii rolului și presti
giului României socialiste în lume. 
Ei au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros „Drum bun!“ 
și le-au urat succes deplin în 
această nouă și importantă vizită, 
care se înscrie în cadrul politicii 
externe constructive a partidului și

Escală pe aeroportul Shannon din Republica Irlanda

statului nostru — de pace si co
laborare. de extindere și întărire 
continuă a relațiilor României so
cialiste cu toate țările lumii, în

interesul cauzei destinderii. înțelege
rii și cooperării rodnice între națiuni.

La scara avionului, un grup de 
pionieri a oferit tovarășului Nicolae

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 11,05 aeronava prezidențială 
a decolat. îndreptîndu-se spre Ottawa.

în drum spre Canada, aeronava 
prezidențială românească a făcut o 
escală pe aeroportul internațional 
Shannon, din Republica Irlanda.

în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. clădirea aeroportului a 
fost împodobită cu drapelele de stat 
ale României și Irlandei.

La sosire, președintele Nicolae

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită cordialitate, în numele președin
telui Republicii Irlanda, Patrick 
Hillery, al guvernului irlandez, de 
Patrick Cooney, ministrul apărării, 
de reprezentanți ai organelor locale.

Erau prezenți Vasile Gliga, amba
sadorul României în Marea Britanie, 
și membri ai ambasadei.

La coborîrea din avion, tovarășului

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost oferite buchete 
de flori.

O gardă militară a prezentat ono
rul. A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. Pre
ședintele României a trecut in 
revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. persoanele 
care îi însoțesc au fost invitați jn 
salonul oficial al aeroportului, unde 
s-au întreținut, intr-o atmosferă 
cordială, cu oficialitățile irlandeze

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, îmi face plăcere să vă 

adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi succese poporului ungar în dezvoltarea economico-socială a 
țării, în edificarea societății socialiste pe pămîntul Ungariei vecine și 
prietene. ,

îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, 
a înțelegerii, colaborării și păcii in lume.

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

Excelenței Sale
Domnului RICHARD VON WEIZSĂCKER

Președintele Republicii Federale Germania
, BONN

Cu ocazia survolării teritoriului tării dumneavoastră, dqresc să vă adre
sez un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de.progres 
Germania.

Folosesc 
înțelegerilor 
trecut
Germania vor continua să cunoască o • dezvoltare pozitivă, în interesul am
belor popoare, al cauzei destinderii, colaborării și păcii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

și prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Federale

acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că — în spiritul 
convenite în cadrul convorbirilor și al întîlnirii noastre de anul 

relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Federală

Maiestății Sale
Palatul Buckingham

Regina ELISABETA A II-A

LONDRA

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

VIENA 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez — cu prilejul survolării teri

toriului Austriei — un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul austriac prieten, 

îmi exprim și pe această cale convingerea că raporturile de prietenie și 
colaborare dintre România și Austria vor continua să se dezvoltate pe mul
tiple planuri, in interesul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei 
colaborării, înțelegerii și păcii pe continentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

HAGA 
îmi este plăcut să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire 

personală, de progres și bunăstare poporului olandez, cu ocazia, survolării 
teritoriului Regatului Țărilor de Jos.

Am convingerea că bunele relații româno-olandeze vor cunoaște' o dez
voltare continuă, în interesul ambelor țări și popoare, al înțelegerii și cola
borării în Europa, al cauzei păcii pe continentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

LIVRĂRI SUPLIMENTARE
LA EXPORT. Colectivele munci
torești din ȘAPTE ÎNTREPRINDERI 
INDUSTRIALE ALE BOTOȘANIU- 
LUI au livrat partenerilor externi, 
peste sarcinile de plan ale perioadei 
din acest an. un volum de produse 
în valoare de 40 milioane lei. Se 
remarcă în mod deosebit întreprin
derea „Integrata" de in și Fabrica 
de izolatori electrici din sticlă, care 
și-au îndeplinit de pe acum preve
derile planificate la export pe pri
mele 5 luni ale anului, precum și 
întreprinderea de confecții din Do- 
rohoi. Un rol hotărîtor în realizarea 
acestui succes îl are introducerea în
fabricație a întregii producții con
tractate pe fiecare lună In prima 
decadă a lunii respective. (Silvestri
Ailenei, corespondentul „Scinteii").

venite în intimpinare.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire în cadrul căreia au fost 
abordate posibilitățile de extindere 
și aprofundare a . relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Irlanda, atit pe plan bilate
ral. cit și în sfera vieții internațio
nale. S-a subliniat că în condițiile 
actuale se impune intensificarea 
eforturilor tuturor popoarelor pentru 
oprirea 
furarea 
atomic, 
hotărî te 
rînd de 
instaurarea unei păci 
continentul european și în întreaga 
lume. S-au relevat, totodată, necesi
tatea reglementării exclusiv pe cale 
politică, prin tratative, a conflicte
lor existente în lume, importanța so
luționării constructive. în folosul în
tregii comunități internaționale, a 
tuturor problemelor care preocupă 
omenirea.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceausescu 
au fost salutați cu aceeași cordiali
tate de oficialitățile irlandeze pre
zente, care le-au adresat un călduros 
drum bun, urări de succes deplin în 
vizita oficială pe care o întreprind 
în Canada.

Regatului Unit al Marii ____
plăcut să vă adresez un salut cordial

Britanii șiCu prilejul survolării 
Irlandei de Nord, îmi este 
și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
britanic.

Doresc să folosesc și acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dezvolta în continuare, în interesul 
păcii și cooperării internaționale.

teritoriului 
deosebit de

statornicite între 
popoarelor român

țările noastre se vor 
și britanic, al cauzei

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

cursei înarmărilor și înlă- 
pericolului unui 

pentru trecerea la 
de dezarmare, în 
dezarmare nucleară, pentru 

unei păci trainice pe

dezastru 
măsuri 
primul

Excelenței Sale Domnului PATRICK HILLERY
Președintele Republicii Irlanda

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Irlanda și al scurtei escale 
tehnice făcute la Shannon doresc să vă adresez un salut călduros împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și pros
peritate pentru poporul țării dumneavoastră.

îmi exprim și pe această cale convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare dintre ^România și Irlanda vor cunoaște o dezvoltare continuă, în 
interesul și spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și destin
derii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SĂRBĂTORII MUNCII PREȚUIREA MUNCII

FAPTELE DE MUNCĂ ALE
O NOUĂ CAPACITATE

DE PRODUCȚIE ÎN FUNC
ȚIUNE. O nouă și importantă ca
pacitate pentru extinderea și moder
nizarea fabricației de scule necesa
re sectorului de extracție a țițeiului 
s-a finalizat la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA DIN CÎMPINA. Este
vorba de noile hale și ateliere 
de producție pentru realizarea anua
lă a 105 000 prăjini de pom
pare, din care o mare parte 
sint destinate exportului. în noi
le spatii uzinale au fost ampla
sate mașini-agregat de înalt randa
ment. strunguri automate multiax. o 
presă de 250 tone-fortă pentru for
jarea pompelor, cuptoare de trata
mente termice și alte utilaje im
portante. De reținut că unele din 
ele au fost realizate prin autouti- 
lare. Această modernă zestre tehni
că permite colectivului de aici să 
obțină produse competitive pe piața 
internațională in condițiile creșterii 
productivității muncii. (C. Căpraru, 
corespondentul „Scînteii").

ENERGIE ELECTRICĂ PES
TE PREVEDERI. Energeticienii 
de la ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
TROCENTRALE" DIN IAȘI înscriu 
pe graficele întrecerii importante 
realizări. în perioada care a trecut 
de la începutul anului, ei au furni
zat în plus sistemului energetic na

țional 4,5 milioane kWh energie elec
trică. Succesul înregistrat are la 
bază stabilirea unor-regimuri optime 
de funcționare și exploatare a agre
gatelor și instalațiilor, introducerea 
de tehnologii avansate, reducerea 
timpului de staționare în operații 
de revizii tehnice și reparații, in
staurarea ’unui climat sever de or
dine și disciplină în toate compar
timentele de producție. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scînteii").

CU PLANUL LA EXPORT
DEPĂȘIT, 
ai muncii de 
DE UTILAJE

Colectivul de oameni 
la ÎNTREPRINDEREA 
ȘI PIESE DE SCHIMB

DIN SUCEAVA a depășit planul la 
export pe primul trimestru cu 14 la
sută. Sporul de producție a fost ob
ținut în principal prin utilizarea cu
indici superiori față de capacitatea
proiectată a liniei de ambutisare a
obiectelor sanitare. Spre exemplu, în
primele trei luni ale acestui an s-au 
ambutisat cu 6 200 bucăți chiuvete 
mai mult decit în întreg anul 1984. 
Cum s-a reușit aceasta ? Prin scur
tarea la jumătate a ciclului proiec
tare, pregătire și lansare in fabri
cație a produselor, reducerea timpu
lui de staționare în reparații a uti
lajelor și instalațiilor, îmbunătățirea 
fluxului tehnologic. Intervențiile 
prompte ale subinginerului Constan
tin Bălan și ale muncitorilor Traian 
Pîrlac, Andrei Leonte, loader Gră

madă, pentru menținerea in perfec
tă stare de funcționare a utilajelor, 
au asigurat, de asemenea, impor
tante sporuri de producție. (Sava 
Bejinariu, corespondentul „Scînteii").

PESTE PLAN, PRODUSE 
ÎN VALOARE DE 500 MILI
OANE LEI. Hotărîți să înfăptu
iască exemplar indicațiile secretaru
lui general ai partidului privind rea
lizarea integrală a sarcinilor de pro
ducție pe acest an, oamenii muncii 
din 80 DE UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL TIMIȘ raportea
ză. In cinstea apropiatei sărbă
tori a munciți de la 1 Mal, 
realizarea, peste prevederile de 
plan, a unei producții-marfă In
dustriale în valoare de peste 800 
milioane lei. Au fost livrate supli
mentar economiei naționale 350 tone 
laminate finite pline din oțel, pro
duse electrotehnice, electronice șl 
mijloace ale tehnicii de calcul in 
valoare de 13 milioane lei. peste 
300 tone utilaje tehnologice pentru 
lucrări miniere și metalurgie, ma
șini. utilaje și instalații tehnologice 
pentru agricultură în valoare de 
50 milioane lei. 21 poduri rulante 
electrice de 5 pînă la 35 tone-fortă, 
900 tone produse macromoleculare de 
bază, precum și importante cantități 
de materiale de construcții, mobilier 
din lemn, tricotaje si altele. Aceste

ȚĂRII
sporuri de producție au la bază a- 
plicarea ,unor. valoroase inițiative 
muncitorești privind organizarea su
perioară â? producției, creșterea in
dicilor de utilizare a mașinilor și 
instalațiilor, introducerea unor teh
nologii moderne de înalt randa
ment. cu consumuri materiale și e- 
nergetice reduse, întărirea ordinii și 
disciplinei la toate locurile de mun
că.

★

O NOUĂ CAPACITATE 
DE PRODUCȚIE ÎN FUNC
ȚIUNE. La FABRICA DE ME
MORII ȘI COMPONENTE PENTRU 
TEHNICĂ DE CALCUL DIN TIMI
ȘOARA a intrat în funcțiune o nouă 
capacitate de producție destinată 
realizării de sisteme cu microproce
sor pentru aplicații industriale. După 
cum ne-a relatat ing. Tiberiu Ilin, 
directorul unității, prin noua capa
citate, care in fina) va contribui la 
sporirea cu 80 la sută a volumului 
producției, fabrica din Timișoara Iși 
Va amplifica simțitor contribuția la 
înfăptuirea programului stabilit de 
Congresul al Xlll-lea al partidului 
privind robotizarea și electronizarea 
industriei. în acest scop, aici vor fi 
asimilate .și realizate sisteme de cu
legere.și prelucrare a datelor, micro- 
sisteme de ca.lcu] și alte produse 
șpecifice de mare complexitate teh
nică. (Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

Epocile de glorie 
culturală sint, in ace
lași timp, și epoci de 
fertilă muncă civiliza
toare, de înnobilare a 
condiției umane prin 
realizări de prestigiu, 
prin acele construcții 
materiale și de suflet 
care să exprime ple
nar idealul unui anu
me timp și să devină 
embleme pentru vi
itor.

Ultimii douăzeci de 
ani ai istoriei noastre 
constituie o astfel de 
epocă benefică pentru 
cultură, aceasta pri
mind o valoroasă zes
tre materială, sporin- 
du-și considerabil nu
mărul așezămintelor 
culturale cu noi insti
tuții ale spiritului șl 
luminii, • adăpostitoare 
de cuvint rostit și ti
părit, de imagine cine
matografică, de muzi
că și artă plastică.

Fiecare oraș de pe 
harta României, fil- 
trindu-și prin tradiție 
personalitatea și spo
rind-o cu însemnele 
prezentului, este o sin
teză a muncii și a cul
turii, oglindind pre
ocupările statului și 
partidului nostru de a 
dezvolta localitățile 
patriei, de a le ridica 
pe noi trepte de civi
lizație.

Craiova, străvechi 
leagăn de cultură ro
mânească, și-a sporit 
in ultimii douăzeci de 
ani zestrea arhitecto
nică, ridicind spre 
soare impozante lăca

șuri in care reprezen
tanții muncii și crea
ției libere aduc oma
giul lor patriei șl 
partidului, muncii 
eroice, cutezanței re
voluționare. Astfel, 
efortul material con
siderabil al statului a 
dus la înzestrarea Cra- 
iovei cu edificiul mo
numental al Teatrului 
Național, templul Tha- 
liei din Bănie deve
nind din 1973, anul 
construirii sale, emble
mă pentru orașul care 
i-a găzduit odinioară 
pe Teodorini, Aristizza 
Romanescu și Ion Ma- 
nolescu, pentru orașul 
în care au învățat și- 
creat Aman, Mace- 
donski, Brâncuși, Ti- 
tulescu, Coandă.

■ Răspunzînd înaltelor 
comandamente sociale 
exprimate cu limpezi
me de secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asumindu- 
și plenar realitatea ca 
un „pururi reintineri- 
tor“ izvor și expri- 
mind-o în arta lor, 
scriitorii iși asumă și 
responsabilitatea con
struirii omului nou, a 
acelui constructor al 
prezentului și viitoru
lui, personalitate com
plexă, devotată pa
triei, poporului și 
partidului comunist, 
slujitor neobosit al 
păcii. De un astfel de 
personaj are nevoie 
teatrul românesc con
temporan, de un astfel 
de erou in stare să ex

prime in esențe tari 
conștiința epocii isto
rice și să fie purtă
torul de mesaj al ce
lor mai nobile tradiții 
umaniste. De persona- 
iul-model care , să ofe
re deopotrivă satis
facții creatorilor de 
spectacole (actori, re
gizori) și beneficiaru
lui actului de cultură 
și artă, publicului larg, 
tinerei generații in 
primul rind.

Craiova — fierbinte 
vatră de istorie — are 
astăzi un teatru pe 
măsura timpurilor, 
teatru in care se or
ganizează anual im
portante manifestări 
de cultură — să amin
tim intre acestea „Fes
tivalul de teatru isto
ric". „Zilele Car'agiale", 
Festivalul „Maria Tă- 
nase“ — un teatru care 
iși onorează cum se 
cuvine tradiția, situîn- 
du-se in rindul im
portantelor instituții 
artistice din țară.

Inima vie a culturii 
plămădite intre Dună
re, Olt și Carpații de 
miazăzi, Craiova in- 
timpină marile eveni
mente din acest an, 
an in care aniversăm 
d.ouă decenii de la is
toricul Congres al 
IX-lea al partidului, 
cu fapte de artă pe 
măsura energiilor des
fășurate eroic pe pas
tele sale platforme in
dustriale.

Mihai DUȚESCU
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PREȘEDINTELUI NICOLAE
V

CANADA

i La intîlnirea cu guvernatorul general al Canadei Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostind alocuțiunea la sosirea pe aeroportul din Ottawa

ntilnire cu guvernatorul general ol Canadei talm co primul ministru
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena. Ceaușescu s-au 
intilnit, duminică după-amiază; la 
reședința ce le este rezervată în 
Ottawa, cu guvernatorul general al 
Canadei, Jeanne Sauve.

Intr-o atmosferă cordială, de prie
tenie, înțelegere și stimă reciprocă, 
guvernatorul general și-a exprimat 
deosebita satisfacție . pentru vizita 
oficială pe care inalții soli ai po
porului român o efectuează in Cana
da. convingerea că întîlnirile și con
vorbirile ce vor avea loc în aceste 
zile vor deschide, prin rezultatele 
lor, noi posibilități de dezvoltare a 
raporturilor româno-canadiene, atit 
pe plan bilateral, cit și pe arena 
internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros in numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
invitația de a vizita Canada, pentru

Călduroasă primire la sosirea 
în capitala Canadei

(Urmare din pag. I)
de onoare a aeroportului, ca un 
eveniment de mare însemnătate. 
Distinșii oaspeți au fost invitați să 
semneze in această carte.

In cadrul ceremoniei, guvernato
rul general al Canadei și președin

primirea prietenească și ospitalieră, 
manifestindu-și încrederea că înțele
gerile la care se va ajunge in tim
pul convorbirilor cu oficialitățile ca
nadiene vor da noi impulsuri rela
țiilor bilaterale pe cele mai diverse 
planuri, corespunzător dorinței și 
aspirațiilor celor două țări și popoare.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a apreciat că 
raporturile româno-canadiene au cu
noscut in ultimii ani, ca urmare a în
țelegerilor și măsurilor1 stabilite la 
cel mai înalt nivel, o dezvoltare con
tinuă, sporind schimburile comer
ciale și dezvoltîndu-se cooperarea 
economică și tehnico-științifică.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la problemele 
actualității internaționale, subliniin- 
du-se necesitatea unirii eforturilor 
și conlucrării tot mai strinse a’ tu
turor țărilor și popoarelor pentru 
oprirea agravării climatului mondial, 

tele Republicii Socialiste România au 
rostit alocuțiuni.

După încheierea ceremoniei, inalții 
oaspeți. însoțiți de guvernatorul ge
neral al Canadei, au părăsit aeropor
tul. indreptîndu-se spre Ottawa.

Pe străzile și bulevardele capitalei 
canadiene erau, arborate drapelele de 
stat ale României și Canadei. 

pentru dezarmare, în primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
promovarea fermă a unei politici de 
pace, destindere, înțelegere și largă 
colaborare internațională.

★
După întîlnire, președintele Româ

niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu ău fpst 
invitați la un dineu oferit de gu
vernatorul general al Canadei, doam
na Jeanne Sauve* și. dp domnul 
Maurice Sauve.

In timpul dineului , a continuat 
schimbul de opinii referitor la căile 
și modalitățile de dezvoltare și apro
fundare a raporturilor româno-ba- 
nadiene, precum și în legătură, cu o 
serie de aspecte majore ale situației 
internaționale, actuale.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și stimă-reci
procă.

La Palatul guvernamental — re
ședința rezervată inalților oaspeți 
români în timpul vizitei în Canada — 
președintele Nicolae. Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut cordial cu guvernatorul gene
ral Jeanne Sauve, și cu domnul 
Maurice Sauve.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit. luni, dimineața, cu 
Brian Mulroney, primul-ministru al 
Canadei.

Premierul Brian Mulroney a sub
liniat că este o mare ^plăcere pen
tru guvernul canadian, pentru el 
personal de a adresa președintelui 
Nicolae Ceaușescu și' tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald bun venit, 
de a’saluta vizita ce o efectu'ează in 
Canada, relevînd că aceasta se în
scrie ca un moment de deosebită 
importanță și. semnificație în evolu
ția bunelor relații dintre cele două 
țări și popoare. Totodată, primul 
ministru canadian și-a manifestat 
satisfacția de a se întîlni cu șeful 
statului 'i'.pmân și de a avea un larg 
schimb de păreri in probleme bila
terale și internaționale de interes 
comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, in numele său și al to
varășei . Elena Ceaușescu. pentru 
invitația de a vizita Canada, pentru 
ospitalitatea cu care au fost întîm- 
pinați, arătind că vede în aceasta 
o expresie a sentimentelor de stimă 
și prietenie ce și le . nutresc reciproc 
popoarele noastre. în același timp, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis un salut cordial guvernu
lui .canadian, și-a exprimat convin
gere^ că în cadrul vizitei vor fi- 
identificate noi posibilități de a am
plifica și mai mult raporturile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Canada. dintre popoarele 
noastre. S-a subliniat că dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor 
româno-canadiene corespunde in
tereselor ambelor țări și popoare, 
cauzei progresului și prosperității 

lor. promovării păcii și înțelegerii 
între națiuni.

în cadrul întîlnirii s-a făcut, de 
asemenea, un larg schimb de păreri 
în legătură cu problemele actuale 
ale vieții internaționale. îndeosebi 
cu privire la dezarmare. ,și în primul 
rind la dezarmarea nucleară, la 
oprirea cursului periculos al eveni
mentelor spre, scindare și război.

în îhchdiere'â' întrevederii — ce a 
premers convorbirilor oficiale în 
plen 'i—; a-> fost-, .exprimată- convin
gerea că România și Canada, deși 
sint țări cu orînduiri sociale diferite, 
pot aduce, printr-o tot mai sțrinsă 
colaborare, o contribuție activă la 
îmbunătățirea -situației internațio
nale. la soluționarea, constructivă a 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea contemporană.

★
După întîlnire, convorbirile oficia

le dintre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și. primul ministru al 
Canadei, Brian Mulroney, au conti
nuat intr-un cadru mai larg, cu 
participarea celorlalte persoane ofi
ciale române și a unor membri ai 
guvernului canadian.

împreună cu .tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. la această rundă de con
vorbiri au mai participat, din partea 
română, tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior ' si Cooperării 
Economice Internaționale, Constantin 
Mitea și Carol Dina, consilieri ai 
președintelui Republicii. Emiliăn 
Rodean. ambasadorul tării noastre 
la Ottawa.

al Canadei
Din partea canadiană au partici

pat : Charles Joseph Clark, secretar 
de stat pentru. afacerile externe, 
Patricia Carney, ministrul energiei, 
minelor și resurselor, James , Francis 
Kelleher, ministrul comerțului exte
rior, Gordon Smith, adjunct al secre
tarului. de . stat. pentru afacerile 
externe, Jacques Simard, ambasado
rul Canadei la București, alte persoa
ne oficiale.

In cadrul convorbirilor, președin
tele i ;NMolae-,)Cqaușescu și priflțuj, 
ministru Brian Mulroney au proce
dat la un larg schimb de păreri cu 
privire la stadiul și perspectivele 
relațiilor româno-canadiene.

Șeful statului român și premierul 
canadian au subliniat, cu satisfacție, 
că raporturile economice dintre 

• România și Canada au evoluat, in 
ultimii ani. pe o linie mereu ascen
dentă și au căzut de acord să ac
ționeze pentru ca aceste raporturi să 
cunoască o dezvoltare și mai puter
nică în anii următori.

Pornind de la rezultatele bune ob
ținute pină acum, de la posibilitățile 
de care dispun economiile celor două 
țări, președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul-ministru Brian Mulroney 
au discutat o serie de căi și moda
lități concrete menite să imprime un 
ritm, și mai susținut conlucrării 
româno-cțmadiene, să asigure; ampli
ficarea și aprofundarea, în continua
re, a colaborării reciproc avantajoa
se, creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale, extinderea, pe 
bază de acorduri de lungă durată, a 
cooperării economice, inclusiv sub 
formă de . societăți mixte, atit în 
România cîț și in Canada, precum și 
in terțe țări. Totodată, a fost reliefa
tă necesitatea intensificării legături
lor pe tărimul științei și tehnicii și 

■ în alte sfere de activitate.

A fost exprimată convingerea că 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre cele două țări co
respunde dorinței și aspirațiilor de 
pace și progres ale popoarelor român 
și canadian, avind, totodată, un rol 
pozitiv in viața internațională. in 
statornicirea unui climat trainic de 
încredere și colaborare intre toate 
ștatele, indiferent de sistemul lor 
social-politic, în promovarea destin
derii, încrederii și, colaborării r.odnice 
intre națiuni.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă cordială, de stimă și ințe- 
legdre»rșciprșcă„ȚȚ

★
După' coTiVărbirip tdvtwășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, 'și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat la 
un dejun oferit de primul ministru 
al Canadei, Brian Mulroney.

La dejun au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, 
ceilalți membri ai delegației române 
care au participat la convorbiri, iar 
din partea canadiană- — Charles 
Joseph Clark, Patricia Carney, 
James' Francis Kelleher, Gordon 
Smith, Jacques Simard și alte per
soane oficiale.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul minis
tru Brian Mulroney. ■ au continuat 
schimbul de păreri privind căile* și 
posibilitățile, de dezvoltare a relații
lor româno-canadiene și îndeosebi 
cu privire la unele aspecte impor
tante ale situației internaționale.

A fost reafirmată. — și cu acest 
prilej — dorința comună de a ex
tinde și aprofunda colaborarea din
tre România și Canada pe diferite 
planuri, de a întări conlucrarea 
dintre cele două țări. pe arena mon
dială, în interesul ambelor popoare, 
al păcii și colaborării internațio
nale.

Dejunul s-a desfășurat I într-o am
bianță cordială.

Momente de la sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe aeroportul din Ottawa
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Zi și noapte, cu toate forțele din agricultură, 
PENTRU GRĂBIREA RITMULUI LA SEMĂNAT!

EVOLUȚIA ÎNSĂMÎNTĂRILOR ÎN 20 DE JUDEȚE 
în săptămîna 8-14 aprilie

SATU MARE: Cuvintul de ordine—calitatea lucrărilor
■------------------------------------------------------------------ \

Județul

Suprafața însămînțată la
------------ ,--------------------------

Suprafața rămasă 
de semănat8 aprilie 14 aprilie

în • 
hectare

în 
procente

în 
hectare

în 
procente

în 
hectare

în 
procente

Dolj 68 245 26 161 879 61 105 383 39
Oît 55 586 28 125 104 64 71 166 36
Teleorman 44 400 17 118 049 45 143 765 55
Giurgiu 27 744_ 19 80 759 56 64 518 44
Sectorul agricol

ilfov 11 860 26 37 244 81 8 947 19
Ialomița 42 800 20 120 906 57 90 569 43
Călărași 39 166 16 112 860 47 124 898 53
Constanța 35 866 13 177 530 64 99 770 36
Tulcea 25 971 20 76 432 58 55 367 42
Brăila 42 120 20 122 973 59 85 086 41
Buzău 20 932 15 83 360 59 58 103 41
Timiș 73 865 28 166 992 64 95 185 36
Arad 43 534 24 103 505 58 75 394 42
Mehedinți 23 353 27 44 152 50 43 708 50
Bihor 33 825 25 68 858 50 68 656 50
Satu Mare 11 504 10 54 642 50 55 270 50
Prahova 8 193 13 34 113 54 29 631 46
Dîmbovița 8 850 12 41 999 56 32 422 44
Argeș 12 870 18 41 029 57 31 533 43
Galați 10 980 7 87 909 57 65 273 43

In județul Satu Mare temperatura 
din sol e favorabilă însămîntării 
porumbului, în general, a tuturor 
culturilor din primăvară. într-una 
din serile trecute. Vasile Cicean, 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Odoreu, se străduia să con
vingă pe specialiștii din unitățile 
agricole că este momentul să în
ceapă semănatul porumbului. Indica
ția devenise cu atît mai necesară cu 
cît unele cooperative agricole din 
zona deluroasă, cum sînt cele din 
consiliul agroindustrial Valea Vinu
lui, o luaseră înaintea multora din 
cele situate la șes. Am urmărit, 
seara, pe una din parcele, la C.A.P. 
Odoreu cum se efectua pregătirea 
terenului. La lumina farurilor, 
mecanizatorii Gheorghe Szolosi și 
Mihai Vaida pregăteau un pat 
germinativ de o foarte bună 
calitate. Pe o altă parcelă, in 
depărtare. în lunca Someșului, se 
zărea lumina farurilor celui de-al 
treilea tractor, unde mecanizatorul 
Iosif Fazekas lucra, de asemenea, la 
pregătirea patului germinativ pentru 
porumb. Toți trei au muncit de la 
ora 20,30 pînă la 6 dimineață. 
Știam însă dinainte că în noaptea 
respectivă trebuiau să se afle aici, 
la pregătirea terenului, cel puțin 
patru mecanizatori. „Al patrulea n-a 
mai putut veni — ne răspunde unul 
din mecanizatori — pentru că a 
avut o defecțiune la tractor". De ce 
nu se respectă indicația comitetului 
județean de partid de a se organi
za asistenta tehnică pe timp de 
noapte ? — îl întrebăm pe inginerul 
loan Roșea, directorul S.M.A. Odo
reu, care ne însoțea în acest raid. 
„De mîine vom organiza grupe de 
cite doi mecanici din cadrul atelieru
lui stațiunii care vor lucra în exclu
sivitate noaptea, la secțiile de meca
nizare din cele 5 cooperative agri
cole din consiliu — ne răspunde di
rectorul. Ei vor înlătura operativ 
orice defecțiune ivită".

Revenim a doua zi pe aceeași solă, 
unde lucra la semănatul porumbu
lui mecanizatorul Iosif Sava. în
drumarea tehnică era asigurată de 
șeful fermei, inginerul Francisc 
Deri, și inginerul-șef. Ștefan Gal,

Lucrarea executată era de foarte 
bună calitate.

Așa cum arătam. în mai multe 
unități agricole din zona colinară a 
județului.. între care și C.A.P. Ho- 
morod, unde solul se încălzește ceva 
mai tîrziu. a început semănatul po
rumbului. Chiar înaintea unor uni
tăți agricole din zona Careiului. La 
C.A.P. Homorod. mai precis pe sola 
numită „Vîrful Luncii", se însămîn- 
ta pe o parcelă pregătită sub supra
vegherea șefului fermei. Ioan David, 
și a inginerului-șef. Milica Donuțiu. 
Asistăm la proba lucrării pe prima 
porțiune a parcelei. Mecanizatorul 
Gheorghe Tarta pornește cu vădită 
emoție in prima „cursă" la semănat. 
(O altă semănătoare era pregătită și 
avea să intre in acțiune în minutele 
următoare.) Ne uităm împreună cu 
specialiștii pe urmele semănătorii și 
observăm pe unele rînduri sămînță 
rămașă la suprafață. Care să fie 
cauza ? Semănătoarea fusese bine 
reglată. Inginerul-șef ne spune că 
de vină este viteza prea mare a trac
torului. I s-a cerut mecanizatorului 
să comute viteza a doua mare a 
tractorului pe viteza întîi redusă.

Pe un teren aparținînd coopera
tivei agricole „Sătmăreana" atenția 
ne-a fost reținută de două tractoa
re care staționau, dar ale căror mo
toare duduiau puternic. La marginea 
șoselei, într-un camion încărcat cu 
semințe de sfeclă furajeră, patru per
soane se uitau prin parbriz la cer. 
Erau cei doi mecanizatori, Lihor și 
Adalbert Somyu. șeful de echipă 
Zoltan Boroș și șoferul. „De ce ați 
lăsat tractoarele în brazdă și încă 
in funcțiune, consumînd carburanți?" 
— îl întrebăm pe șeful de echipă. „A 
început să picure și ne temem că 
dacă vine o ploaie mai mare strică 
lucrarea de pregătire a terenu
lui. Oricum, față de semănat avem 
un avans de 8 hectare. Tractoarele 
funcționează pentru că nu prea stăm 
bine cu bateriile. De altfel, a trecut 
mai înainte pe aici tovarășul pre
ședinte al cooperativei. Ludovic Vaj- 
nai. și ne-a sfătuit să întrerupem 
deocamdată activitatea". Directorul 
adjunct al direcției agricole. Anton 
Kerekes. cu care ne-am deplasat pe

teren, a apreciat ca total nejustifi
cată și păgubitoare această mentali
tate și a luat măsuri ca insămință- 
rile să fie reluate.

Rezultatele la semănat obținute în 
două unități apropiate din consiliul 
agroindustrial Sanislău demonstrea
ză două moduri de organizare a ac
tivității în această campanie. La 
I.A.S. Oarei, forțele sînt concentrate 
la semănatul porumbului pe cele 700 
hectare, din care 500 pregătite pen
tru a produce 20 000 kg știuleți la 
hectar. La toate fermele sint concen
trate. pe sole mari, formații de me
canizatori lucrînd sub supravegherea 
strictă, permanentă a specialiștilor. 
Inginerul-șef. Teodor Ratiu, ne-a 
spus : „Chiar dacă mașinile sînt 
reglate, iar mecanizatorii instruiti te
meinic. se pot ivi și se ivesc pro
bleme de ordin tehnic sau de altă 
natură. De aceea, nu concepem să 
nu fim mereu între mecanizatori 
și să nu intervenim prompt la e- 
liminarea operativă a defecțiunilor 
ce se ivesc. Pînă acum am semănat 
73 la sută din suprafața prevăzută".

Cu totul altfel stau lucrurile la 
cooperativa agricolă din Cămin. 
Aici, din cauza neatenției unor 
mecanizatori, lucrările efectuate 
sînt de slabă calitate. Pe o porțiune 
din parcela unde se semănase ma
zăre se vedeau, din loc în loc, la 
suprafața solului, șiruri albe care nu 
erau altceva decît sutele și sutele 
de boabe rămase la suprafață după 
semănat. Mecanizatorul Vendel Ka- 
maras, care însămînțase mazărea, 
acum lucra cu tăvălugul, încercînd 
să înfunde în pămînt sămînța pe 
care o lăsase la suprafață. Ește 
și urmarea lipsei de răspundere a 
șefului de fermă, L. Domokos, pe 
care nu l-am întîlnit la fața locu
lui.

Grăbind însămînțările. oamenii 
muncii din agricultură județului 
Satu Mare. în special mecanizatorii 
și speqjaliștii. nu trebuie să admită 
nici un fel de abateri de la nor
mele de calitate.

Octav GIWMEZA 
corespondentul „Scînteii"
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„Mulțumim 
mecanicului!“

I Wl «ram fe forte 
i halo loro o Brăilei

în ansamblul agriculturii județu
lui Brăila, I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei are o mare pondere. Aici se 
însămînțează în actuala campanie 
agricolă de primăvară 36 475 hec
tare, din care 22 971 hectare cu po
rumb, această ultimă cifră repre- 
zentind aproape 30 la sută din în
treaga suprafață a județului desti
nată acestei culturi. Iată, de ce mo
dul in care, se pun bazele recoltei 
în' Insula Mare a Brăilei este de 
natură să influențeze în mare mă
sură producția de porumb a jude
țului. Sînt cîteva argumente care 
ne-au determinat să urmărim modul 
de desfășurare a lucrărilor de pri
măvară in această mare unitate 
agricolă.

Semănatul porumbului și soiei au 
debutat destul de timid, de cîteva 
zile, cînd s-au finalizat lucrările la 
mazăre, lucerna, sfeclă furajeră și 
floarea-soarelui. Forțele s-au con
centrat apoi spre aceste lucrări, iar 
vitezele au crescut : 9 aprilie — 330 
hectare ; 10 aprilie — 810 hectare ; 
11 aprilie — 1 355 hectare ; 12 apri
lie — 1 410 hectare ; 13 aprilie — 
1 620 hectare. Așadar, in cinci zile, 
viteza de lucru a crescut de cinci 
ori. Să reținem că pînă la sfîrșitul 
săptăminii se însămintaseră cu po
rumb 6 512 hectare. Ce se întreprin
de aici pentru a se încheia însămîn- 
tările la 20 aprilie ?

In ziua raidului, către prînz, la 
ferma Blasova, din complexul de 
producție vegetală cu același nume, 
se însămînțau ultimele suprafețe cu 
floarea-soarelui, iar forțele erau 
acum concentrate, în mare parte, la

semănatul porumbului pe cele 
474 hectare și al soiei pe cele 100 hec
tare. Șeful fermei, tehnicianul Voicu 
Dobre, și directorul complexului, in
ginerul Anton Mitescu, verificînd 
sola pe care o semănase cu porumb 
mecanizatorul Florea Caraion-, au 
constatat că parametrii tehnici sînt 
respectați întocmai : 18 cm între boa
bele încorporate la o adîncime de 
4—6 cm, pe un teren nivelat și fări- 
mițat, care semăna cu cele din gră
dinile de legume, bine gospodărite. 
,.De sîmbătă lucrăm cu 20 de semă
nători. ceea ce ne dă garanția că in 
ziua de 19 aprilie vom încheia se
mănatul porumbului și soiei". — ne 
precizează directorul complexului. 
Reținem, totodată, că numeroși me
canizatori din complex își depășesc 
zilnic normele de lucru și, ca urma
re, au beneficiat de sistemul de pre
miere : la ferma Uza — Pavel Va
sile și Condrat Rodion, la ferma Bo
bocii — Petru Zahar și Efim Pavel, 
la ferma Nufăru — Costică Coandă, 
Ilie Bodorin și alții.

La ferma Gemenele din complexul 
Filipoiu, pe o solă erau concentrate 
5 agregate complexe la pregătirea 
patului germinativ și administrarea 
erbicidelor. Ele se opriseră din lucru 
datorită unui vînt puternic ce se is- 
case din senin. Mecanizatorii, îm
preună cu șeful fermei, inginerul 
Mircea Țăranu, „pîndeau" să prindă 
momentul cînd vîntul se va domoli, 
pentru a relua lucrul imediat, fără 
riscul împrăștierii inutile a erbici
delor. Peste un sfert de oră, agre
gatele își reluau lucrul, in timp ce 
semănătorile teșeau cimpul încorpo- 
rînd sămînța în sol. *

In general vorbind, aspectele în-

Semănatul porumbului la ferma Blasova a întreprinderii agricole de stat 
Insula Mare a Brăilei Foto : C. Ifrim

tîlnite pe solele I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei se înscriu în cotele de exi
gență privind ritmurile și calitatea 
Ja semănat. Totuși, am sesizat și u- 
nele neajunsuri : din cele peste 100 
de tractoare A-1800, pînă la data de 
11 aprilie lucrau în schimbul de 
noapte la pregătirea terenului doar 
60. De, asemenea, în mai multe 
locuri, pe capete de sole, se află res
turi vegetale care împiedică execu
tarea corectă a pregătirii terenului. 
Aceste două aspecte negative le-am 
supus atenției directorului tehnic al 
întreprinderii, inginerul Dumitru 
Daniclescu, și directorului cu meca
nizarea, inginer Daniel Băjenaru, 
care ne-au asigurat că, în zilele care 
urmează, prin suplimentarea numă
rului de mecanizatori cu încă 54, ve- 
niți din unitățile economice ale mu

nicipiului și prin detașarea unor me
canici din ateliere, care vor lucra pe 
tractoare, în schimbul de noapte vor 
fi folosite 90 de tractoare A-1800. 
Totodată, se va trece urgent la eli
berarea ultimelor suprafețe acoperi
te cu resturi vegetale.

Sînt intenții bune, dar trebuie să 
spunem deschis că ele puteau fi a- 
plicate încă cu mult timp în urmă. 
Defecțiunile semnalate trebuie eli
minate operativ, astfel îneît I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei — cea mai 
mare unitate agricolă cultivatoare de 
porumb dig țară — să poată încheia 
toate lucrările din actuala campanie 
la termenul stabilit și de foarte bună 
calitate.

Corneliu IFRIM
corespondentul „Scînteii"
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LUCRĂRI DE NOTA 10. Sîntem pe o solă de cîteva sute 
hectare a cooperativei agricole Gruia, județul Mehedinți. 

Inginerul Nicolae Manea, directorul direcției agricole județene, apre
ciază că aici se respectă atît viteza stabilită la semănat, cit și nor
mele de calitate a lucrărilor. Referitor la viteza de lucru menționăm că, 
in mai puțin de patru zile, aici s-au însămințat peste 380 hectare cu 
mazăre, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. Acum se muncește la se
mănatul porumbului in cultură intensivă. Formația de lucru este con
dusă de inginerul-șef al unității. Călin Pantelie. Cît privește cali
tatea. directorul direcției agricole județene aprecia că se fac lucrări 
.de.no.ta 10, Să,.mai surpr.in.clă..pe ..ein.eva de ce aici, la Gruia, se obțin, 
an de an, cele mai mari recolte pe județ. (Virgil Tătaru).

RECEPȚIONAȚI ACEST APEL. De la Stațiunea 
cercetare și producție pomicolă Focșani sînt lansate apeluri din 
se degajă o notă de neliniște. „Veniți și preluați pomii

de

. . . .. . .. . ___  __  _____ ...... ........ i care
se degajă o notă de neliniște. „Veniți și preluați pomii altoiti c» 
v-au fost repartizați". Neliniște, de ce ? Aici s-au produs 560 000 de 
puieți pentru unitățile agricole și gospodăriile populației din județele 
Vrancea, Brăila și Galați. Numai că preluarea lor intîrzie. 
județul Vrancea, lucrurile sint mai simple. Au fost organizate 
porturi pe diferite direcții, îneît puieții ajung mai repede la 
nație. Intîrzie preluarea celor destinați județului Galați. Și 
altoiți (circa 250 000) stau și așteaptă in pepinieră. Stau e un 
a spune, pentru că seva lor s-a pus in mișcare și cu fiecare zi 
riscul degradării acestui material săditor. Pomicultori. poftiți la pe
pinieră pînă nu-i prea tirziu ! (Dan Drăgulescu).

AȘA SE „EVAPORAU" CARBURANȚII. Pe 0 tarla 
de asfalt, lungă de circa 8 kilometri. între Ploiești și comuna Bărcă- 
nești. în ziua de 11 'aprilie rulau, în ambele sensuri, o mulțime de 
tractoare cu și fără remorci, ba unele chiar cu grape cu disc după ele. 
Iată și cițiva plimbăreți : mecanizatorul Gheorghe Aldea. de la C.A.P. 
Bărcănești, pe la ora 10. cu o cisternă, se îndrepta, chipurile, să erbi- 
cideze. dar agentul de circulație a constatat că vorbele nu-i corespund 
cu actele ; maistrul Pavel Cornel, de la Liceul agroindustrial Bărcă
nești — așa ni s-a recomandat — aducea un tractor cu grapa cu disc 
după el, explicind că se duce undeva in cimp, la lucru. In curtea 
cîrciumii de la șosea se afla un tractor cu remorcă, iar mecanizatorul 
dispăruse fără adresă. Se mai aflau : autocamionul 21-PH-5825. pro
prietatea cooperativei agricole Bucov. tractorul 41-PH-827, <’ 
31-B-1340 și altele. Comentariile le lăsăm în seama celor ce au in 
răspundere vehiculele amintite. (C. Căprarii).

Pentru 
trans- 
desti- 
pomii 

fel de 
crește

in Cimpia Boianului, pe- una 
din tarlalele cooperativei agri
cole Crimpoaia, judelui Olt, un 
om meșterea la o semănătoare. 
„Este mecanicul de întreținere 
Marin Toma — ne spune Va
sile Crăciun, primarul comunei. 
Fără nici o exagerare, vă spun 
că este omul nuthărul unu al 
secției de mașini agricole". Iar 
acum, atelierul mecanicului 
Marin Toma este... cimpul. Pină 
in 1971 a lucrat ca tractorist. Dar 
chiar de atunci, din primăvară 
și pină toamna tirziu. el se află 
tot pe cimp. Numai iarna meș
terește.

— Cea mai mare bucurie a 
mea — ne spune el — este să 
văd tractoarele și mașinile mer- 
gind ceas ! In aceste condiții, nu 
mai sint mecanic de întreținere, 
ci devin mecanizator. Lucrez cu 
drag cot la cot cu ceilalți, pe 
tractor, pe semănătoare sau 
pe combină. Pregătesc terenul, 
insămințez, recoltez. Marea mea 
satisfacție este să pot lucra cit 
mai mult timp ca... mecanizator. 
Cind utilajele merg bine, toată 
lumea spune „Mulțumim meca
nicului !“. Cind nu merg, vino
vat este... mecanicul. Adică eu. 
Și ca să nu mă arate lumea cu 
degetul, cel mai bun control pe 
care-l fac asupra stării tehnice 
a mașinilor și tractoarelor este... 
autocontrolul, lucrind și eu cu 
ele. Cind lucrez ca mecanic nu 
uit că am fost și, sint tractorist; 
cind lucrez ca tractorist și trac
torul merge strună Înseamnă că 
mi-am făcut datoria de mecanic.

Iată cum Marin Toma ne-a 
creat o imagine tonică despre 
marea! importanță a mecanicului 
de întreținere, despre această 
activitate care nu este prea bă
tătoare la ochi, dar care se re
găsește pretutindeni acolo unde 
se hotărăște soarta recoltelor. 
Importanță pe care o deslușim 
și in cuvintele pătrunse de o fi
rească mândrie ale interlocuto
rului nostru :

— Băieții apelează la mine cu 
toată încrederea, dar cel mai 
adesea sint eu „pe fază" și ră
sar, ca să zic așa. ca din pă- 
mint ori de cile ori o mașină 
sau un tractor șchioapătă. Și 
astfel intervin imediat, pentru 
că orice aminare e păgubitoare. 
Totul trebuie să meargă, vorba 
ceea, ca pe roate.

Și merge !
Mihai GR1GOROȘCGȚĂ 
corespondentul „Scînteii''

î

î

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORT - REALIZAT RITMIC, INTEGRALI
Din adîncuri - cărbune mai mult, de bună calitate Contractele cu partenerii externi - onorate la termen

Pe Valea Trotușului, minerii răs
pund prin fapte chemării partidului 
de a da patriei cantități tot mai 
mari de cărbune, obtinînd în această 
perioadă de început de an adevărate 
recorduri în producție. Cu deosebire 
în luna martie, în sectoarele de ex
ploatare fruntașe Lapoș-Nord, Ver- 
mești, Lumina, Asău au fost înre
gistrate cele mai mari sporuri zilnice 
de cărbune din istoria întreprinderii 
miniere din Comănești. Datorită 
muncii eroice, pline de abnegație a 
minerilor. în luna martie s-au extras- 
din subteran cantități de cărbune ce 
depășesc' cu circa 25 la sută pre
vederile de plan. Ca urmare, mi
nerii- din Comănești raportează to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, că și-au 
îndeplinit doar într-un singur tri
mestru angajamentul anual asumat 
în întrecerea socialistă, livrînd ter
mocentralelor din țară, peste preve
derile planului. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, mai 
mult de 12 000 tone cărbune brun.

Ce factori au contribuit la obține
rea acestui succes ? Cum se acțio
nează în continuare pentru ca a- 
portul minerilor del>pe Valea Trotu
șului la sporirea producției de căr
bune să fie tot mai substanțial ?

— în primul rînd am luat o serie 
de măsuri tehnice și organizatorice 
în fiecare mină în parte pentru creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii și asigurarea unui ran- 

•dament maxim al utilajelor în toate 
abatajele — ne spune ing. Nicolae 
Bejan, directorul unității. Practic, s-a 
generalizat susținerea metalică a a- 
batajelor din stratul „coroban". au 
fost mecanizate în întregime opera
țiunile de transport și manipulare, 
s-au introdus noi utilaje moderne 
de înalt randament. între care ma
șini de încărcat, combine pentru 
săparea galeriilor și altele. Ca urma
re. randamentul în abataje a crescut 
simțitor, iar productivitatea muncii 
a sporit cu aproape 6 la sută fată 
de plan.

La toate acestea se adaugă și e- 
forturile făcute de mineri pentru 
pregătirea și punerea în exploatare 
a unor noi straturi de cărbune, cu 
grosime mai mare, care să asigure 
un randament sporit în abataje. în 
sectorul Lumina, de exemplu, în
tr-un panou recent pregătit au fost 
deschise trei noi abataje. La unul 
dintre acestea — abatajul nr. 6 353 
— minerii realizează chiar de la 
început un randament .tie două ori 
mai mare decît media înregistrată 
pe sector. Tot aici, minerii din bri
gada condusă de Niculită Albu, unul

La întreprinderea 
minieră Comănești

dintre cei mai experimentali oa
meni din sector, fac ultimele pre
gătiri în vederea punerii în funcțiu
ne a unei combine de tăiere a căr
bunelui, care va asigura o produc
tivitate cu 50—60 la sută mai mare, 
în ultima vrepie, alte două abataje 
cu rezultate mai slabe din acest 
sector s-au înscris în rîndul celor 
fruntașe.

Măsuri eficiente au fost între
prinse și în sectorul exploatare 
Lapoș-Nord. Aici, formațiile de lucru 
conduse de inginerul Stefan Cos
tache au pus in funcțiune, pentru 
prima dată în minele de pe Valea 
Trotușului, o combină de înaintare 
de tip F6-HK, precum și un mare 
număr de mașini de încărcat de tip 
MIP 2, care au condus la creșterea 
productivității muncii de două-trei 
ori față de cea realizată pînă acum 
cu mijloacele obișnuite.

Măsurile tehnico-organizatorice 
luate de conducerea întreprinderii 
au fost susținute și prin numeroase 
initiative muncitorești. Efectuarea 
schimbului direct în abataje și nu la 
gura minei, cum se făcea pină de 
curînd. alegerea sterilului din căr
bune la locul de extracție, recupe
rarea lemnului de mină din spațiile 

exploatate sint doar citeva din 
inițiativele muncitorești izvorîte din 
entuziasmul minerilor și care asigu
ră atît depășirea zilnică a planului 
de producție, cit și creșterea efi
cientei economice.

îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui reprezintă o altă preocu
pare constantă a minerilor din Co
mănești. Pentru aceasta au fost per
fecționate procesele tehnologice de 
tăiere și transport al cărbunelui în 
vederea obținerii unei granulați! 
optime. în toate sectoarele de ex
ploatare s-au extins autocontrolul, 
precum și metoda de tăiere selectivă 
a cărbunelui. Comitetul de partid a 
organizat schimburi de experiență cu 
muncitorii și specialiștii de la ter
mocentrala din localitate, pentru ca 
minerii să vadă „pe viu" ce conse
cințe are livrarea cărbunelui ames
tecat cu cantități mari de steril. Re
zultatul : în lunile februarie și mar
tie, minerii din sectoarele Vermești, 
Asău, Rafira, Lapoș-Nord au livrat 
termocentralelor numai cărbune cu 
putere calorică de 4 000 kilocalorii pe 
kilogram.

Muncind zi de zi cu întreaga lor 
pricepere și dăruire pentru depăși
rea sarcinilor de plan, minerii de pe 
Valea Trotușului nu pierd nici o 
clipă din vedere viitorul. în sectorul 
Asău, bunăoară, vor fi puse în 
funcțiune pînă la data de 1 mai 
patru noi abataje de mare producti
vitate, iar în sectorul Rafira — alte 
două abataje cu straturi groase de 
cărbune. în sectorul Leorda a fost 
realizată străpungerea dintre pla
nurile 146 și 245, ceea ce permite în
ceperea înainte de termen a lucră
rilor de pregătire și deschidere a 
unor noi panouri, de unde va fi ex
trasă o cantitate de circa 20 000 tone 
de cărbune. Ample lucrări de pre
gătire a unor noi panouri se află în 
curs de execuție și în sectoarele de 
exploatare Lapoș-Nord și Asău.»

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

Planul la export — îndeplinit zi 
de zi, în condiții de înaltă calitate 
și eficientă ! Acesta este obiectivul 
prioritar care concentrează eforturi
le colectivului de la întreprinderea 
de tricotaje „Tînăra gardă" din Ca
pitală. Drept rezultat. în primul tri
mestru al acestui an, sarcinile de 
plan la export au fost depășite. Cum 
acționează în continuare oamenii 
muncii de aici pentru înfăptuirea 
acestei sarcini de mare răspundere 
și importantă economică ?

RENUMELE TREBUIE 
CONSOLIDAT. Ora 7-30- Mun’
citorii și specialiștii care lucrea
ză în primul schimb sînt de acum 
la posturile lor. Am socotit a fi ora 
cea mai potrivită pentru o scurtă 
discuție despre modul în care este 
organizată și decurge activitatea de 
export. Si totuși...

— N-ati dori să amînăm puțin 
discuția noastră ? — ne spune to
varășa Elena Niculescu, inginer-șef 
al întreprinderii.

— De ce ?
— A intrat în obișnuința noastră, 

a specialiștilor, ca zilnic, Ia prima 
oră. să fim in secții, printre munci
toare. Este și o tradiție, dar dacă 
vreți și un mod de lucru care și-a 
demonstrat pe deplin eficienta. Mai 
exact, ne-am convins de faptul că 
discutînd toate detaliile tehnice ale 
activității noastre cu muncitoarele, 
la mașini, calitatea produselor creș
te simțitor. De altfel, în acest an 
ne-am propus să realizăm tricotaje 
numai de calitatea întîi și extra. Și 
nu numai că ne-am propus, ci și le 
realizăm.

O dovadă a aprecierilor bune de 
care se bucură produsele fabricate 
aici este faptul că pe adresa uni
tății sosesc tot mai multe comenzi 
din partea unor parteneri din 
U.R.S,S., Franța și S.U.A.. cu care 
intreprinderea bucurcșteană între
ține relații comerciale de ani de zile. 
Dar să ne integrăm și noi în „o- 

bișnuinta" -specialiștilor din între
prindere și să urmărim desfășurarea 
producției direct în secțiile de fa
bricație.

...Secția tricotaje. Peste 90 Ia sută 
din producția realizată aici se ex
portă. Ne oprim la atelierul de tri
cotat, unde toate mașinile rectilinii 
lucrează la o comandă de pulovere 
și jachete pentru S.U.A.

— Este vorba de un produs de 
ultimă oră. care a fost asimilat în 
fabricație într-o perioadă de timp 
extrem de scurtă — ne spune Maria 
Petre, șefa atelierului. Am luat 

La întreprinderea de tricotaje „Tînăra gardă” 
din București

toate măsurile tehnice și organizato
rice necesare, astfel că întreaga co
mandă va fi onorată în avans și la 
un înalt nivel calitativ.

Urmărind cum se lucrează în a- 
ceastă secție, o remarcă se cuvine 
făcută : cu migală și mare îndemî- 
nare, muncitoarele de aici realizează 
produse de mare finețe și de o ca
litate excepțională, care întăresc re- 
numele întreprinderii. Renume care 
pe diferite meridiane ale globului 
reprezintă de acum un bun cîștigat, 
dar care trebuie mereu reînnoit și 
consolidat.

MODELELE ATELIERULUI 
DE CREAȚIE - RAPID PRE
LUATE ÎN FABRICAȚIE. Esta 
știut faptul că, în industria de tri
cotaje. promptitudinea în onorarea 
comenzilor și nivelul calitativ al 
produselor sînt decisive în promo
varea exportului. Dar tot atît de a- 
devărat este faptul că pentru a pă
trunde pe noi piețe din străinătate 
trebuie să fii în pas sau cu un pas 

înaintea modei. Iar moda, se știe, 
este schimbătoare. Tocmai de aceea, 
nu există zi în care creatorii de 
modele din. întreprindere să nu rea
lizeze o noutate.

— în acest cincinal, 98 la sută din 
producția întreprinderii noastre a 
fost înnoită și modernizată — ține să 
precizeze tovarășa. Florica Bădcscu, 
din cadrul atelierului de creație. 
Practic, în această perioadă, întrea
ga gamă de tricotaje . s-a schimbat. 
E și firesc să fie așa clin moment 
ce de la un sezon la altul solicitările 
partenerilor externi sînt altele. Noi, 

cei de la creație, folosim un termen: 
„cucerire". Este vorba de atragerea 
partenerilor externi.

— Aveți un exemplu concret ?
— Da. Recent am trimis mostre 

unui partener din R. F. Germania. 
Este vorba de tricotaje în combina
ție cu tricoturi. Modelele sînt simple, 
cu linii moderne. în culori pastelate.' 
Adică așa cum se cer în prezent pe 
piața externă. Imediat, modelele au 
fost acceptate, iar pe adresa între
prinderii a și sosit o primă comandă.

Iată, cu alte cuvinte, care este a- 
portul specialiștilor din atelierul de 
creație la îndeplinirea și depășirea 
planului la export. Aport concretizat 
în perioada care a trecut de la 
începutul acestui an în crearea unui 
număr de peste 400 noi modele, mare 
parte aflîndu-se în fabricație, iar 
altele urmînd să fie prezentate în 
continuare pentru prospectarea pie
ței externe.

PROMPTITUDINE ÎN REA
LIZAREA SI LIVRAREA PRO
DUSELOR. Imperativul sub sem

nul căruia își desfășoară activita
tea în aceste zile colectivul între
prinderii poate fi rezumat astfel : 
sarcinile la export pe luna aprilie — 
îndeplinite integral, la un înalt nivel 
calitativ. Modalitățile concrete de 
acțiune menite să asigure onorarea 
ia termen și chiar in avans a co
menzilor pe această lună au Tost 
stabilite în amănunt de conducerea 
unității, comitetul de partid și comi
sia pentru export. Bunăoară, pentru 
realizarea unor noi produse, cum 
sînt jachetele pentru bărbații și 
femei, cămășile din PNA destinate 
unor parteneri din S.U.A. și Fran
ța. s-au organizat linii tehnologice 
speciale la care lucrează cele mai 
bune muncitoare din întreprindere. 
Totodată, s-au întocmit grafice | zil
nice și decadale de aprovizionare eu 
materii prime și materiale pe fie
care articol în parte.

Si totuși nu se poate afirma că 
toate problemele legate de aprovi
zionarea cu materii prime sînt solu
ționate. Avem in vedere faptul că in 
prezent întreprinderea bucureșteană 
întimpină o serie de greutăți; in 
desfășurarea producției din cauza 
nelivrării la termen și în cantitățile 
prevăzute, de către unii furnizori, a 
firelor crude și colorate necesare 
în procesul de fabricație. Or, dacă 
oamenii muncii dintr-o unitate [eco
nomică fac eforturi deosebite pen
tru realizarea la termen și chiar 
în avans a planului la export, atunci 
se impune ca. și întreprinderilej co
laboratoare să-și onoreze exemplar 
contractele încheiate.

— întregul nostru colectiv — ne 
spunea tovarășa Elena Nicolau, di
rectorul întreprinderii — este ho- 
tărit să depună în continuare e- 
forturi stăruitoare, să muncească ci 
toată răspunderea pentru realizare 
tuturor comenzilor la export pe a 
ceasta lună, spre a întimpină < 
noi succese apropiata sărbătoare 
muncii de la 1 Mai.

Gheorghe ICNIȚI
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Excelenței Sale
Domnului RICHARD VON WEIZSÂCKER

Președintele Republicii Federale Germania
BONN

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de săngtate și fericire 
personală.

îmi amintesc cu plăcere de întîlnirea și convorbirile avute în Republica 
Federală Germania cu dumneavoastră anul trecut și îmi 'exprim convinge
rea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta și adinei în continuare, 
in interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Romania

ZIUA NAȚIONALA A DANEMARCEI

Maiestății Sale
Regina MARGARETA A II-A a Danemarcei

COPENHAGA
Am deosebita plăcere de a vă adresa, cu prilejul aniversării zilei de naș

tere a Maiestății Voastre, Ziua națională a Danemarcei, cordiale felicitări, 
precum și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și bună
stare pentru poporul danez.

A apărut

„MUNCA DE PARTID” nr. 4/1985
In acest număr sînt publicate edi

torialele : „Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supre
mă de președinte al Republicii So
cialiste România — act politic fun
damental, cu profunde și ample sem
nificații pentru prezentul și viitorul 
țării" și „20 de ani de viață nouă, 
de mărețe împliniri ale «Epocii 
Ceaușescu». de prefaceri înnoitoare 
în toate domeniile", precum și sin
teze ale documentelor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 26—27

martie a.c. Este publicat, de ase
menea, articolul „Anul tinerei ge
nerații — contribuție marcantă la 
afirmarea aspirațiilor de pace și 
progres ale tineretului lumii".

Acest număr al revistei mai cu
prinde relatări de la consfătuirea 
la Comitetul județean de partid Ti
miș și dezbaterea organizată la Co
mitetul județean de partid Arad. 
Activiști de partid publică, de ase
menea, articole la rubricile obișnuite 
ale revistei.

Înnoiri arhitectonice intr-un vechi 

cartier al Capitalei
O zonă centrală a Capitalei, ete

rogenă în privința calității și as
pectului construcțiilor, al confortu
lui locuințelor, cu străzi inadecvate 
circulației actuale, parcurge, ca 
atîtea altele, o perioadă de înnoire 
edilitară și urbanistică. întreg pe
rimetrul cuprins între străzile Lî- 
năriei, Cuza Vodă, bulevardul Co
lectorului și Splaiul Unirii se sis
tematizează și in același timp se 
modernizează. Din vechiul fond 
locativ s-au păstrat unele imobile, 
îndeosebi grupate, mai, bine con
servate și pitorești, aflate pe stră
zile Ruginoasa, Aristide Roma- 
nescu, Zînelor, evocatoare ale ve
chiului peisaj bucureștean, precum 
și ansamblul de locuințe Viorele, 
construit in anii ’60. Pe un ampla
sament in suprafață de aproxima
tiv 25 de hectare, degajat de ca'-ele 
mărunte, lipsite de confort, se qdi- 
fică in momentul de față ansam
blul de locuințe fLînăriei, compus 
din blocuri cu cite 9 niveluri, însu- 
mînd circa 3,600 de apartamente.

Nota arhitecturală distinctă a an
samblului va fi conferită de modul 
de dispunere a clădirilor, de unele 
blocuri unicat, menite să accen
tueze punctele de importanță ma
joră de pe artera Lînăriei și din 
marile intersecții.

Ansamblul va beneficia de nu
meroase dotări social-edilitare, de 
învățămînt și comerciale, între care 
mai importante sînt : o școală cu 
16 săli de clasă, sală de gimnastică, 
o grădiniță, situate la intersecția 
străzii Albinelor cu strada Viorele, 
o creșă, in zona de întîlnire a Căii 
Văcărești cu Splaiul Unirii, un 
dispensar policlinic pe bd. Colecto
rului, un complex „Nufărul", cu- 
prinzînd unități de spălătorie, cu
rățătorie chimică și vopsitorie, pe 
str. Cuza Vodă. Magazinele, unită
țile de alimentație publică și pres
tatoare de servicii, cu o suprafață 
utilă totală de 6 000 metri pătrați,

vor fi concentrate la parterele 
blocurilor din intersecțiile de mai 
mari proporții : Lînăriei cu Elena 
Cuza, pe de o parte, și Calea Vă
cărești — Lînăriei — Splaiul Unirii, 
pe de altă parte.

Sistematizarea întregii zone, care 
ocupă un loc important în traficul 
orășenesc, vizează, în mod firesc, 
și rezolvarea unor probleme de 
circulație. în această perspectivă 
urmează să fie îndreptate, lăr
gite, repavate, după caz, arterele 
Elena Cuza, Cuza Vodă, Viorele, 
bd. Colectorului, Calea Văcărești. 
Strada Lînăriei, care va fi inclu
să in sistemul inelar central de 
circulație rutieră a orașului, va 
căpăta amploare pentru a permi
te desfășurarea fluentă a trafi
cului pe cite trei benzi de cir
culație pe sens, plus linie de 
tramvai, și a asigura o legătură 
mai directă a șos. Giurgiului (prin 
Calea Șerban Vodă — str. Gh. Șin- 
cai) cu strada Nerva Traian, bd. 
Dacia, str. M. Eminescu ș.a. în 
zona întreprinderii „Timpuri noi", 
legat și de reamenajarea albiei 
Dîmboviței, se va crea o intersec
ție amplă, pe un platou care se va 
realiza peste albia rîului. Desigur, 
au fost prevăzute în viitorul an
samblu alei carosabile și pietonale 
de legătură, pasaje, spații verzi în 
jurul blocurilor și locuri de joacă 
pentru copii.

Lucrările de construcție se des
fășoară pe un front larg. în vreme 
ce avansează execuția blocurilor 
de aici, pe șantierul de locuințe 
învecinat continuă construcția an
samblului Parcul Tineretului III. 
în acest fel, incă o zonă a Capita
lei î.și întregește zestrea arhitecto
nică, dobindind edificii rem’ezenta- 
tive pentru vasta operă constructi
vă ce se desfășoară în marele oraș 
al țării.

Gabriela BONDOC

INFORMAȚII SPORTIVE

Succesul unei valoroase competiții românești
Turneul internațional „Centura de aur"

Turneul bucureștean „Centura de 
aur" și-a reconfirmat buna reputație 
internațională, atrăgind pe ringul de 
la patinoarul „23 August" numeroși 
boxeri de peste hotare, doritori să-și 
înscrie în palmaresele personale tro
feele acestei competiții de prestigiu, 
în mod firesc, pugiliștii români au 
luptat de asemenea cu toată ardoa
rea în fața publicului propriu, în 
citeva meciuri ei înregistrind victorii 
mai puțin previzibile sau chiar de-a 
dreptul surprinzătoare. Astfel, incă 
o dată s-a dovedit că, pe lingă pre
gătirea tehnico-tactică bună, starea 
de spirit a sportivului, voința de a 
învinge și de a reprezenta cu onoa
re culorile patriei au un rol deter
minant în privința desfășurării și a 
deznodămintului întrecerilor pe ring, 
în condițiile în care s-au confrun
tat cu unii adversari de valoare eu
ropeană, sau . chiar mondială, obți- 
nind victorii, să-i felicităm deci pe 
cei șase boxeri români câștigători ai 
„Centurii de aur" — Doru Maricescu, 
Relu Nistor, Nicolae Talpoș, Ion 
Stan, Dragomir Ilie și Petre Bor- 
nescu. Primii patru dintre aceștia 
vor face probabil parte din forma
ția României la apropiatele campio
nate ale Europei (25 mai — 2 iunie, 
Budapesta), ceea ce ne face să cre
dem că, pe baza recentelor succese, 
ei își vor înzeci eforturile în pregă
tire, pentru a dobîndi rezultate cît 
mai frumoase la competiția conti
nentală. O evidențiere deosebită se 
cuvine lui Doru Maricescu, la care 
observăm o maturizare sportivă și o 
formă deosebită in această primă
vară, întrecindu-1 — intr-un mod 
care-1 impune ca luptător de valoare 
internațională — pe cubanezul Ber
nardo Comas, campionul mondial, al 
categoriei. îi putem deci cere ca, 
pe temeiul bunei pregătiri, al disci
plinei și al ordinii, să-și pună cu 
toată hotărîrea candidatura la titlul 
european. Să adăugăm că tînărul 
R. Obreja (20 ani), deși învins în fi
nală, la puncte, de un adversar de 
primă mărime — Candelario Duver- 
gel — a boxat bine și curajos ; el 
dispune de calitățile necesare spre a 
se afirma pe ringul european.

Printre cîștigătorii „Centurii de 
aur" mai întrezărim și alți posibili 
campioni ai Europei, cum este ca

zul bulgarului Petar Stoimenov, la 
categoria supergrea, după cum, de 
asemenea, scrutînd viitorul apropiat, 
să subliniem clasa tehnică a cubane
zului Luis Felipe Valdes, învingă
tor la categoria 51 kg. După cum 
ne informa Manolo Cabale, trimisul 
special al ziarului „Granma" din 
Havana la turneul „Centura de aur", 
Valdes este unul dintre titularii for
mației cubaneze pentru campionatele 
mondiale de tineret și-l vom revedea 
deci in luna septembrie la Bucu
rești.

Competența organizatorilor ro
mâni. atitudinea combativă și 
succesele boxerilor noștri, efortu
rile și meritele pugilistice ale.oaspe
ților din Algeria, Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, Cehoslovacia, Egipt, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Mongolia, 
Nigeria și U.R.S.S. — toate au con
tribuit la deplina reușită a celei 
de-a XlV-a ediții a turneului „Cen
tura de‘ aur".

Valeriu MIRONESCU

NATAȚIE. La concursul interna
țional de natație de la Budapesta, 
Carmen Bunaciu (România) a cîști- 
gat proba de 100 m spate cu timpul 
de 1’O3”14/1QO. Pe locul doi s-a cla
sat o altă frlotătoare româncă. Anca 
Pătrășcoiu — 1’03”32/100, urmată la 
rîndul său de Zimmermann (R.D. 
Germană) — l’03”72/100. în proba 
masculină de 100 m liber, Costin Ne
grea a ocupat locul doi. cu 53”40/100, 
iar la 200 m mixt femei. Gabriela 
Baka (România) s-a situat pe locul 
treipcu 2’22”47/100.

GIMNASTICĂ. La concursul pe 
aparate al competiției internaționale 
feminine de gimnastică ritmică mo
dernă de la Moscova, sportiva ro
mâncă Dorina Stăiculescu s-a clasat 
pe locul doi la exercițiile cu min
gea cu 19,55 puncte, pe locul trei la 
exercițiile cu măciuci — 19.55 punc
te și pe locul patru la cercuri — 
19,40 puncte. în clasamentul general 
individual compus, Dorina Stăicu
lescu s-a situat pe locul 4 cu 38,80 
puncte. Au participat 30 de sportive 
din 16 țări.

teatre
© Teatru] Național (14 7171, sala 
mică) : Despot Vodă — 18; (sala Ate
lier) : Farql și domnul Valentino — 
15; D-ale carnavalului — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Manifes
tările culturale, complexe ungare". 
Concert susținut de orchestra de ca
meră a filarmonicii din Pecs. Diri
jor : Breitner Tamas. Cvintetul de 
suflători „MECSEK" — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 17.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 1 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic 
— 19.
e Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
IlI-lea — 17.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 18.; (sala Stu
dio) : Craii de curtea veche — 18,30, 
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Hote) „Zodia ge
menilor" — 15.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tânase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Dragoste la prima vedere — 19.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Constan
tin Dăscălescu. a transmis primului 
ministru al Danemarcei. Poul

Schlueter, o telegramă prin care îi 
adresează, cu prilejul Zilei națio
nale a Danemarcei, sincere felicitări, 
urări de sănătate și fericire perso
nală.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășa 

Cornelia Filipaș a fost numită in 
funcția de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Danemarca, în lo
cul tovarășei Stana Drăgoi, care a 
fost rechemată.

t V

In legătură cu Încetarea din viață a lui enver hodja

Prezentarea de condoleanțe Ia Ambasada 
Republicii Populare Socialiste Albania

Danemarca, țară cu 
peste 500 de insule, a- 
flată la răscrucea 
unor drumuri de apă, 
a făcut față cu bine, 
de-a lungul secole
lor, vicisitudinilor is
toriei datorită tenaci
tății și hărniciei po
porului său, calități
care s-au perpetuat 
pină în zilele noas
tre. Concomitent cu 
tradiționalele înde
letniciri — pescuitul 
și agricultura — care 
au înregistrat un pro
ces susținut de mo
dernizare, s-a dez
voltat continuu in
dustria construcțiilor 
navale, a căror pro
ducție evoluează în 
pas cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii. Realizări re
marcabile a obținut 
Danemarca și în alte 
domenii industriale, 
cum sînt siderurgia, 
construcția de mașini, 
industria chimică, e- 
lectronica și electro
tehnica. în ultimii 
ani, în sectorul danez 
al Mării Nordului a 
început extracția de 
țiței și gaze naturale, 
oferind țării perspec
tive de a-și acoperi 
in proporție de 25—30 
la sută consumul to
tal de energie.

în același timp, a- 
șezarea Danemarcei 
la intersecția unor 
mari căi comerciale, 
dezvoltarea Copen- 
hagăi ca unul din 
cele mai importanta 
porturi nordice ale 
Europei au favori
zat o intensă acti
vitate în domeniul 
schimburilor econo
mice.

Hărnicia poporului 
danez se împletește, 
în mod firesc, cu dra
gostea sa de pace, ex
primată în angajarea, 
alături de celelalte 
popoare europene, în 
eforturile pentru o- 
prirea cursei înarmă
rilor, pentru elimina
rea pericolului nu
clear, pentru măsuri 
eficiente de dezar
mare, încredere și 
securitate pe conti
nentul nostru și în 
întreaga lume. Deși 
membră a N.A.T.O., 
Danemarca se opune 
instalării de arme 
nucleare pe teritoriul 
său ; la O.N.U. și în 
alte foruri interna
ționale acordă o aten
ție deosebită reali
zării de progrese in 
problemele dezarmă
rii.

Interesate deopo
trivă în asigurarea și

consolidarea păcii in 
Europa și in lume, 
popoarele român și 
danez dezvoltă rela
ții de prietenie și co
laborare. în acest ca
dru, s-au extins 
schimburile econo
mice, tehnico-știin- 
țifice și culturale, 
s-a intensificat con
lucrarea pe plan in
ternațional. O con
tribuție de cea mai 
mare însemnătate la 
această evoluție po
zitivă a adus vizita o- 
ficială întreprinsă in 
Danemarca, în 1980, 
de președintele Re
publicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, vi
zită în timpul căreia 
au fost identificate 
noi posibilități de 
extindere și diversi
ficare a cooperării 
reciproc avantajoase. 
Dovedindu-se a fi în 
folosul ambelor țări 
și popoare, cursul 
rodnic al raporturilor 
prietenești româno- 
daneze se înscrie, 
totodată, ca o contri
buție însemnată la 
promovarea cauzei 
păcii, securității și 
colaborării interna
ționale.

20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
tele de îpuncă ale țării

20,20 Actualitatea în economie. Campa
nia agricolă de primăvară. Ritm, 
calitate, eficiență. Cu forțe spori
te pentru grăbirea semănatului !

20.35 Seară de operă (color).. „M-me 
Butterfly" de G. Puccini. Selec- 
țiuni. In rolurile principale : 
Mirela Freni și Placido Domingo.

, Regia : Jean Pierre Ponelle. Con
ducerea muzicală : Herbert vpn 
Karajan

21,25 Imagini daneze — documentar
21.35 Universul familiei © Temelii 

ale trăiniciei familiei. Reportaj 
© Omul și sănătatea © Sfaturi 
utile © Am filmat pentru dum
neavoastră

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

In legătură cu încetarea din viață 
a lui Envef Hodja, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, la Ambasada 
Republicii Populare Socialiste Alba
nia din București a avut loc, luni, 
prezentarea de condoleanțe-

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, a 
Consiliului de Stat, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a guvernului, au pre
zentat condoleanțe tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C:C. 
al P.C.R., Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
loan Totu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver

nului, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, la 
Ambasada Republicii Populare So
cialiste Albania din București a fost 
depusă o coroană de flori.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața portre
tului îndoliat al lui Enver Hodja și 
au semnat în cartea de condoleanțe, 
deschisă la ambasadă.

(r
Au fost prezentate, de asemenea, 

condoleanțe din partea Marii Adu
nări Naționale, Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

(Agerpres)

VIAȚA ECVNOMICO-ȘOCIALA 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE .CORESPONDENȚII „SGÎNTEII"

TELEORMAN SUCEAVA

Construcții social-edilitare

vremea
Institutul de meteorologic și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 aprilie, ora 20 — 19 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
răcoroasă, mai ales în regiunile din 
nordul țârii. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă însoțite 
izolat și de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări în

sud-estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 grade, 
izolat mai coborîte în depresiunile in- 
tramontane, iar cele maxime între 10 
și 20 de grade. în nordul țării și în 
depresiunile intramontane — condiții 
de brumă. La munte și în nordul ex
trem al țării, trecător, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapoviță și nin
soare. In București : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 5 și 9 grade, iar cele ma
xime între 16 și 18 grade.

DE LA C. E. C.

Instrumente de economisire
Ca unitate specializată în rela

țiile cu populația. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pune la dis
poziția celor interesați diferite in
strumente dc economisire ca • li
brete de economii : cu dobîndă la 
vedere ; cu dobîndă pe termen 
de cel puțin un an ; cu cîștiguri ; 
cu dobîndă și cîștiguri ; cu do
bîndă și cîștiguri în autoturisme ; 
pentru turism © conturi curente 
personale • obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri.

Libretele de economii și obliga
țiunile C.E.C. pot fi solicitate la 
oricare unitate proprie C.E.C., iar 
conturile curente personale se pot 
deschide numai la sucursalele și 
filialele C.E.C.

Alături de păstrarea economiilor 
bănești, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă populației cre
dite pentru constituirea avansului 
și credite pe termen lung în ve

derea contractării construirii de lo
cuință proprietate personală sau 
cumpărării de locuințe din fondul 
locativ de stat de către chiriași.

Plata dobînzilor și restituirea 
creditelor se fac în rate lunare 
egale prin reținere și vărsare la 
C.E.C. pe toată durata de rambur
sare a acestora. începînd din luna 
următoare acordării pentru credi
tele de avans și respectiv din luna 
următoare termenului de predare 
a locuinței pentru creditele pe ter
men lung.

în cazul restituirii anticipate 
parțiale a creditului rămas de 
rambursat se diminuează cores
punzător dobinda și rata lunară a 
creditului rămas sau se reduce 
timpul de rambursare, conform 
dorinței tisularului de contract de 
împrumut, iar în cazul plății anti
cipate integrale, o dată cu stinge
rea creditului nu se mai datorează 
nici o dobîndă.

Drepturi și avantaje acordate' depunătorilor
Economisirea organizată prin 

Casa de Economii și Consemna
țiuni constituie un proces obiec
tiv prin care populația are posibi
litatea să acumuleze treptat anu
mite fonduri bănești în scopul de 
a le folosi ulterior pentru satis
facerea dorințelor personale. Atit 
timp cît banii sînt păstrați la 
C.E.C., depunătorii beneficiază de 
multiple drepturi și avantaje, 
care conferă actului economisirii 
caracteristici de largă eficiență și 
utilitate pentru toți depunătorii.

Astfel, în afara avantajelor spe
cifice fiecărui instrument de eco
nomisire pe care depunătorii își 
păstrează banii, aceștia beneficia
ză și de drepturile și avantajele 
generale acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor 
depunătorilor.

Un prim și important avantaj 
pe care îl conferă economisirea 
organizată prin C.E.C. il consti
tuie dobinzile șr câștigurile, care 
contribuie la creșterea veniturilor 
bănești ale depunătorilor. Un alt 
important avantaj constă în fap
tul că statul garantează depunerile 
populației la C.E.C.

în același timp, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni asigură se
cretul privind numele depunăto
rilor și ale titularilor, precum și 
operațiile efectuate.

în gama largă a avantajelor ge
nerale asigurate tuturor depună
torilor consemnăm, totodată, scu
tirea de impozite și de taxe a su
melor păstrate la C.E.C., a dobîn

zilor și cîștigurilor acordate; 
dreptul depunătorilor de a Împu
ternici alte persoane să dispună 
de sumele depuse la C.E.C. ; 
dreptul de condiționare a Restitui
rilor, ca și imprescriptibilitatea de
punerilor, a dobînzilor și a cîști
gurilor acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni. depună
torii avînd dreptul să dispună timp 
nelimitat de sumele depuse, de 
dobinzile și cîștigurile rezultate 
prin tragerile la sorți.

Pentru a răspunde dorințelor 
populației, Casa de Economii și 
Consemnațiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze econo
miile bănești personale — oferă 
permanent o gamă variată de in
strumente de economisire, care sînt 
destinate să satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adopți ai chib- 
zuinței și spiritului gospodăresc.

Astfel, în afara libretelor de 
economii de diferite feluri, popu
lația gre permanent la dispoziție 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri și 
conturi curente personale, iar cei 
mai mici depunători — elevii — 
instrumente de economisire speci
fice vîrstei și preocupărilor lor. 
Printr-o vastă rețea de ■ unități 
care este răspîndită în întreaga 
țară, Casa de Economii și Con
semnațiuni asigură o bună servire 
a tuturor depunătorilor, iar prin 
înființarea de unități și puncte de 
servire C.E.C. în numeroase uni
tăți economice și instituții se 
asigură servirea oamenilor muncii 
chiar Ia locul lor de muncă.

• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 
18,30.
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Snoave cu măști
— 15.
© Circul București (10 4195) : Vede
tele circului din Varșovia 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție 1 Estrada în emisie
— 18.

cinema
© Sosesc păsările călătoare; EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30;

19, FLAMURA (85 77 12) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19.
@ Mușchetarii în vacanță : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Rîpa : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 12; 
14,30: 17; 19,30.
© Bătălia pentru Roma : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12,15; 15,30; 18,45.
• Rămășagul : UNION (13 49 04) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) 
— 9: 11; 13; 15: 17; 19.
O Acțiunea „Autobuzul" ; BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19.
© Răpirea fecioarelor t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Adela: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19.

în ansamblul dc locuințe situat 
in perimetrul străzilor „Dunării", 
„Tudor Vladimircscu" și „30 De- 
ccmbrie"- din municipiul Alexan- 

. dria s-a ..dat in .folosință un ..nou 
. bloc de locuințe. Cu acesta, numă

rul apartamentelor construite în 
actualul cincinal în județul Teleor
man a ajuns la 6 000. în prezent, 
constructorii de locuințe își in
tensifică eforturile pentru a pune 
la dispoziția oamenilor muncii alte 
apartamente amplasate în noul cen
tru civic al municipiului Alexan

dria, ca și în orașele Roșiori de 
Vede, Turnu Măgurele și Videle. 
Pină la sfirșitul anului, vor mai 
fi date in folosință 1 150 de apar
tamente, din care 80 în comunele 
Drăgănești-Vlașca, Orbească, Fu
rării, Piatra, Botoroaga și Tătărăștii 
de Jos. în fază avansată de execu
ție se află și o serie de obiective 
sociale, între care un spital la 
Turnu Măgurele, o casă a tehnicii 
pentru tineret și un spital cuplat 
cu policlinică Ia Roșiori de Vede. 
(Stan Ștefan).

TIMIȘ

Materiale refolosibile în circuitul economic
Acționînd cu responsabilitate 

sporită pentru utilizarea eficientă 
a tuturor resurselor materiale, co
lectivele de oameni ai muncii din 
unitățile economico-sociale; la care 
se adaugă un mare număr de cetă
țeni din județul Timiș, au reușit 
să colecteze în perioada care a 
trecut din acest an cantități sporite 
de materiale refolosibile. între 
altele, au fost reintroduse în cir
cuitul productiv peste 30 000 tone

oțel, 3 520 tone fontă, 210 tone 
cupru, 200 tone alamă, 189 tone 
bronz, 232 tone plumb, 209 tone 
zinc, 389 tone aluminiu, 2 737 tonet 
hîrtie și cartoane, 264 tone cioburi 
de sticlă, 85 tone mase plastice. De 
menționat că angajamentele asu
mate în cinstea zilei de 1 Mai au 
fost nu numai îndeplinite, ci și de
pășite în majoritatea unităților eco- 
nomico-sociale și a localităților. 
(Cezar Ioana).

IALOMIȚA

Primele cantități de glucoză
Pe platforma industrială a ora

șului Țăndărei. cea mai tînără lo
calitate urbană din județul Ialo
mița. la întreprinderea de amidon, 
glucoză și drojdie de bere s-au 
realizat primele cantități de glu
coză. produs solicitat de industria 
alimentară. La realizarea instala
ției de concentrare a glucozei, care 
este de concepție proprie româ
nească. au contribuit maistrul spe
cialist Aurel Badea. de la

Trustul de montaj-utilaj chimic 
București, inginerul Stelian Cocir- 
lă, de la întreprinderea bere-spirt 
Rădăuți, maistrul mecanic Dumi
tru Burciu, subinginera Dorina 
Novic și operatoarea Ionica Poale- 
lungi de la întreprinderea din 
Țăndărei. Colectivul noii unități 
este hotărît ca intr-un timp cît 
mai scurt această ultimă capacita
te din întreprindere să funcțione
ze și să producă Ia parametrii pro
iectați. (Mihai Vișoiu).

Se extinde rețeaua 
comercială

în cartierul „Ștefan cel Mare" 
din centrul municipiului Suceava a 
fost dată în folosință o nouă și mo
dernă unitate comercială. Este vor
ba de un magazin tip „Romarta". 
cu o suprafață comercială utilă de 
2 300 metri pătrați. Cu acesta, re
țeaua magazinelor care desfac pro
duse industriale din municipiu a 
ajuns la o suprafață de peste 20 000 
metri pătrați. Pentru a se asigura 
o bună aprovizionare a populației 
și creșterea calității servirii, tot în 
acest an vor mai fi date în folo
sință alte cinci magazine comer
ciale. (Sava Bejinariu).

DÎMBOVIȚA

Importante economii 
de metal

în unitățile constructoare de ma
șini din municipiul Tîrgoviște se 
desfășoară acțiuni susținute pentru 
reducerea consumului de mStal. 
Astfel, la întreprinderea de \itilaj 
petrolier a fost încheiată reproiec- 
tarea instalației de intervenție 
I.C.-5 cu acționare electrică și in
stalației de foraj F.R.P.-40. ceea ce 
a dus la îmbunătățirea caracteris
ticilor lor tehnice și calitative și 

,1a reducerea greutății cu 750 kg și, 
respectiv. 300 kg metal pe bucată. 
Cantități însemnate dc metal se 
economisesc, de asemenea, prin re- 
proiectarea constructivă a nume
roase tipuri de armături industria
le. La rîndul lor. oamenii muncii 
de la întreprinderea de strunguri 
obțin anual, ca urmare a înnoirii 
și modernizării producției. între al
tele. o economie de 31 tone alumi
niu și 105 tone fontă. Recent, aici 
a fost realizat un strung cu dia
metrul de prelucrare de peste 
1 000 mm. acționat cu curent con
tinuu. care este cu 250 kg mai 
ușor decit cel produs pină acum. 
(Gheorghe Manca).

HUNEDOARA 

Noi unități 
prestatoare de servicii

Uniunea județeană a cooperati
velor meșteșugărești Hunedoara 
acordă o deosebită grijă dezvol
tării și modernizării unităților 
prestatoare de servicii pentru popu
lație. Numai in perioada care a 
trecut din acest an s-au înființat 
în municipiile Deva. Petroșani și 
Hunedoara, precum și in orașele 
Brad. Orăștie și Călan. 11 noi uni
tăți de acest gen. Pină la sfirșitul 
anului se vor mai înființa 40 de 
unități ale cooperativelor meșteșu
gărești de reparații ale obiectelor 
casnice și de uz îndelungat, ale 
aparatelor electronice, precum și 
ateliere de confecții. încălțăminte, 
de depanare a aparatelor optice și 
foto. (Sabin Cerbii).

Pe teme cetățenești de sezon

Ample acțiuni de gospodărire și înfrumusețare în municipiul Brăila

La Brăila — care anul acesta a 
lansat chemarea la întrecere către 
toate consiliile populare municipale 
și orășenești — acțiunile de muncă 
patriotică orientate spre gospodă
rire și înfrumusețare cunosc în 
această primăvară o mare am
ploare. Sîmbătă și duminică, pe 
bulevarde și străzi, în parcuri, car
tiere, practic în întregul municipiu, 
peste 34 000 de cetățeni au participat 
la curățirea spațiilor verzi, amena
jarea peluzelor, plantări de pomi și 
flori, repararea „mobilierului" de pe 
străzi și din locurile de joacă pentru 
copii. Cetățenii din circumscripțiile 
electorale, oamenii muncii din unită
țile economice ale cartierului mun

citoresc „Progresul" și cartierului 
„Radu Negru" au plantat, pină acum, 
în aceste zone și în Parcul „Monu
ment" 500 de meri și 1 500 de pal
tini, au săpat gropi pentru plantarea 
altor 2 000 de tei, mesteceni etc.

Totodată, numeroși oameni ai mun
cii de la Combinatul de celuloză și 
hîrtie, întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul". Combinatul de prelu
crare a lemnului. întreprinderea de 
confecții, din cooperație, comerț și 
din alte întreprinderi și instituții, ca 
și multi elevi, au desfășurat activi
tăți de muncă patriotică in grădina 
publică, pe faleza Dunării, pe plat
forma trecerii cu bacul, în scuaru- 
rile Poligon. Port, „V. I. Lenin", 
pentru înlăturarea resturilor vege

tale, săparea peluzelor, plantarea de 
arbuști și flori. Alte forte au fost 
concentrate pe Calea Galați, Bd. 
Karl Marx, la amenajarea a două 
parcări pentru autoturisme, care vor 
fi date în folosință in această săp- 
tămină.

Zilnic — pe baza unui plan stabi
lit de consiliul popular municipal 
— cetățenii din circumscripțiile elec
torale, unitățile economice, institu
țiile și școlile municipiului acțio
nează in sectoarele si la obiective
le repartizate pentru gospodărire și 
înfrumusețare, urmînd ca in acest 
an lucrările să totalizeze valoric 
peste 200 milioane lei. (Corricliu 
Ifrim).

© Nemuritorii : FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
© Cheia fericirii : SALA MICA A 
PALATULUI - 16,30; 19,30, LUMINA 
(14 74 16) — 9 ; 11; 13; 15; 17; 19.
© Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18,30.
e Burlacul căsătorit: SCALA (11 03 72)
— 9; 11, 13; 15; 17,15; 19.30. \
O Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Pirații secolului XX : TIMPURI 
NOI (15 6110) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
@ Aii Baba și cei 40 de hoți : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18.30.
0 Un colț de oraș, Artista, dolarii și 
ardelenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 18,30.

• Incendiu la Krong Yung : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
© Moscova nu crede în lacrimi : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 13; 16; 19.
© Fata care vinde flori : FLOREAS- 
CA (33 29 71) - 9; 11.30; 14; 16,30; 19.
• Inimă rece : COSMOS (27 54 95 — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Surorile medicale : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vulcanul : PATRIA (11 86 25) — 9; 
l-l; 13; 15,15; 17,30: 19,45, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19,30.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• Capriciile Măriei : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

© Piedone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11; 13ț 15; 17; 19.
© Acea pisică blestemată — 9; 11,30; 
13,45; 16, Ana Pavlova — 18,15 : DOI
NA (16 35 38).
© Un șerif extraterestru : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19.
© Provocarea dragonului : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
© Marfă furată : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17; 19.
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JEPOCA CEAUSESCU*1 
unei intense activități internaționaleepoca

a României socialiste

KHARTUM

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-sudanez

Tovarășul Ramiz Alia ales prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Albania

n Preocuparea suprema: 
asigurarea păcii
„Problema fundamentală a epocii noastre este problema pre- 

întîmpinării războiului și asigurarea păcii. Mai mult ca oricînd tre
buie să facem totul pentru a bara calea războiului, pentru a asigura 
pacea. Nu există țel mai înalt decît dezarmarea, în primul rînd 
dezarmarea nucleară, asigurarea securității fiecărei națiuni, a 
păcii mondiale”.

NICOLAE CEAUSESCU
Pentru întregul nostru popor, pentru fiecare cetățean 

al României socialiste, împlinirea, în acest an, a două 
decenii de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Co
munist Român constituie prilejul generator de justificată 
satisfacție și adincă mindrie patriotică de a evoca măre
țele realizări obținute în cea mai fertilă epocă din is
toria patriei, pe care o numim, pe bună dreptate, „Epoca 
Ceaușescu".

Așa cum pe plan intern perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
află în fruntea partidului și a statului, este mar
cată de grandioase împliniri în construcția social-eco- 
nomică, tot astfel pe planul vieții politice internaționale 
această perioadă a pus pregnant in evidență un ade
vărat salt calitativ al activității României pe arena mon
dială, în sensul implicării tot mai active și dinamice a 
țârii noastre in edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii 
și colaborării, în soluționarea justă și durabilă a mari
lor probleme ale lumii contemporane, paralel cu extin
derea fără precedent a relațiilor internaționale ale Româ
niei.

Strălucirea și dinamismul politicii interne și externe ro
mânești din ultimii douăzeci de ani sint indisolubil le

gate de numele secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dacă 
astăzi România înfățișează lumii chipul demn al unei na
țiuni care se afirmă ca luptătoare neobosită în slujba 
măreței cauze a păcii și progresului, dacă numele său, 
în trecut destul de puțin cunoscut, este astăzi pretutin
deni rostit cu respect, aceasta se datorează gîndirii și 
acțiunii politice cutezătoare ale conducătorului partidului 
și statului nostru, devotamentului, abnegației și pasiunii 
revoluționare cu care militează in vederea realizării ce
lor mai scumpe năzuințe ale poporului român, ale tu
turor popoarelor lumii.

ÎN MOD SIMBOLIC, PENTRU ACEȘTI DOUĂZECI DE 
ANI DE PUTERNICĂ SI MULTILATERALĂ AFIRMARE A 
TĂRII NOASTRE, ALEGEM UN NUMĂR IDENTIC DE TEME, 
20 DE ASPECTE Șl SUBIECTE DE PREOCUPARE CU 
CARACTER DEFINITORIU PENTRU ACTIVITATEA ATÎT DE 
BOGATĂ Șl COMPLEXĂ DESFĂȘURATĂ ÎN SFERA VIEȚII 
INTERNAȚIONALE, ACTIVITATE CE POARTĂ AMPRENTA 
GÎNDIRII REVOLUȚIONARE A SECRETARULUI GENERAL 
AL PARTIDULUI, CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE, TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU.

KHARTUM 15 (Agerpres). — în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și -general Abdul Rahman Mo
hamed Hassan Swar El Dahab, co- 
mandant-șef al forțelor armate ale 
poporului, președintele Consiliului 
militar de tranziție din Republica 
Democratică Sudan, a avut loc un 
schimb de mesaje de prietenie.

Cu acest prilej, s-a exprimat .sa
tisfacția pentru legăturile profunde 
de prietenie existente între cele două 
țări și popoare, pentru cooperarea 
lor fructuoasă în toate domeniile.

S-a exprimat, totodată, hotărirea 
ambelor țări de a acționa ferm pen

tru dezvoltarea tot mai puternică a 
relațiilor economice, politice și în 
alte domenii, care servește interese
lor popoarelor român și sudanez, 
pentru intensificarea conlucrării lor 
pe plan mondial, pentru o politică de 
pace, independență națională și co
laborare.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către general 
Abdul Rahman Mohamed Hassan 
Swar El Dahab. comandant-șef al 
forțelor, armate ale poporului, pre
ședintele Consiliului militar de tran
ziție din R.D. Sudan, a tovarășului 
Gheorghe Airinei, ambasadorul 
României la Khartum.

TIRANA (Agerpres). — Agenția 
albaneză de' presă A.T.A. a transmis 
comunicatul plenarei Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Al
bania, în care se anunță că. la pro
punerea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A., tovarășul Ramiz Alia, mem
bru al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.A., președintele Prezi
diului Adunării Populare a Republi
cii Populare Socialiste Albania, a 
fost ales in unanimitate în funcția

de prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Al
bania.

TIRANA 15 (Agerpres). — La Ti
rana au avut loc luni funeraliile li
derului albanez Enver Hodja. La 
mitingul de doliu, desfășurat in Pia
ța „Scanderbeg", a luat cuvintul 
tovarășul Ramiz Alia, prim-secretar 
al.C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. S. Albania.

MOSCOVA

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 

in domeniul construcțiilor de mașini

Apelul Marii Adunări Naționale a României difuzat 
ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— La sediul din New York al O.N.U. 
a fost difuzat, ca document oficial 
al Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite. Apelul Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialis
te România din 29 martie,' adresat 
Sovietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, Con
gresului Statelor Unite ale Americii, 
parlamentelor din toate țările euro
pene și Canadei.

Prin aceasta se aduce la cunoștin
ța celui mai reprezentativ for al sta
telor lumii chemarea Marii Adunări 
Naționale către parlamentele și gu
vernele tuturor statelor de a face 
totul — dincolo de orice deosebiri de 
orînduire socială sau de convingeri

filozofice — pentru oprirea cursei 
înarmărilor și eliminarea pericolului 
unei catastrofe nucleare, pentru apă
rarea dreptului suprem al popoare
lor la existență, la dezvoltare liberă 
și independentă, la pace.

Publicarea Apelului Marii Adunări 
Naționale ca document oficial al Na
țiunilor Unite se înscrie ca un mo
ment de seamă în direcția intensifi
cării eforturilor statelor, ale Orga
nizației Națiunilor Unite, îndreptate 
spre oprirea cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, inițierea 
unui proces real de dezarmare, pre
venirea unui război nuclear, întări
rea securității internaționale — pro
bleme majore care se află pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a O.N.U.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a Il-a 
a Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul construcțiilor de 
mașini.

La .ședință au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de Nicolae Constantin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, reprezentantul 
Republicii Socialiste România în co
mitet.

La ședință s-a examinat proiectul 
Convenției generale, privind colabo
rarea multilaterală în crearea și or
ganizarea prin cooperare și specia
lizare în producție a sistemelor fle
xibile automatizate, elaborat în con
formitate cu hotărîrile Consfătuirii

economice la nivel înalt și ale se
siunii consiliului.

Au fost aprobate planul de lucru 
al comitetului pe perioada 1985—1986 
și propunerile privind, problemele 
prioritare de colaborare a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
construcțiilor de mașini, orientate 
spre asigurarea domeniilor hotăritoa- 
re ale producției cu mașini și utila
je de înaltă calitate, la nivel tehnici 
mondial, dezvoltarea,-., și adincirea 
specializării și . cooperării în reali
zarea atît a produseldt finite, cit și 
a «ubansamblelor.

La '.ședință au. fost examinate, de 
asemenea, probleme organizatorice și 
alte aspecte ale colaborării țărilor 
membre, ale C.A.E.R. in domeniul 
construcțiilor de mașini.

in sprijinul reglementării negociate a problemei namibiene
NAȚIUNILE UNITE

■>

OBIECTIV FUNDAMEN
TAL AL POLITICII EXTERNE 
ROMÂNEȘTI. In concepția teo
retică, principială, pe care se Înte
meiază întreaga politică externă a 
României socialiste, pacea constituie 
bunul cel mai de preț al omenirii, 
condiția materializării dreptului su
prem al oamenilor și al națiunilor — 
dreptul la viață. Ca atare, in perioa
da, de după Congresul al IX-lea, ac
țiunile desfășurate de țara noastră, 
de președintele ei pe tărîmul vieții 
internaționale s-au subsumat, în ul
timă instanță, obiectivului primor
dial de a salvgarda bunul neprețuit 
care este pacea. Se poate spune că 
nu a existat document al partidului 
și statului nostru, nil’ ei texistal 'întâl
nire Ia nivel inalt sau la alte nive
luri, nu a existat reuniune interna
țională în care România să nu se fi 
pronunțat cu fermitate în sprijinul • 
păcii. Poziția principială față de a- 
ceastă problemă cardinală era de
finită astfel de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Raportul la Congre
sul al IX-lea : „România, manil'es- 
tindu-se ca l'actor activ pe arena 
mondială, înfăptuiește o politică ex
ternă de pace, desfășoară o activi
tate perseverentă pentru micșorarea 
încordării internaționale, pentru dez
voltarea colaborării intre popoare și 
consolidarea păcii în lume."

Prioritatea absolută acordată apă
rării păcii reflectă pregnant înseși 
noile trăsături și cerințe ale actuali
tății, determinate de existența ar
melor nucleare, cînd pacea nu mai 
poate fi privită doar ca intervalul de 
liniște dintre două războaie, ci — 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a devenit o problemă 
vitală, de care depinde însăși supra
viețuirea omenirii, a civilizației. 
Tocmai in temeiul acestui adevăr 
ineluctabil, lupta necurmată pentru 
pace constituie esența întregii poli
tici externe românești.

EXPRESIE A UNEI ÎNALTE 
RESPONSABILITĂȚI. st“- 
ta contribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cauza apărării păcii cu
prinde o multitudine de laturi și as
pecte. Astfel, secretarul general al 
partidului a pus în lumină, cu o 
deosebită forță de convihgere, carac
terul. fundamental eronat și pericu
los al concepției potrivit căreia înar
mările ar fi un factor de securitate ; 
președintele României a subliniat 
stăruitor riscurile și nocivitatea 
cursei înarmărilor, care, ducînd la 
continua acumulare a noi mijloace 
de distrugere, îndeosebi nucleare, 
accentuează insecuritatea, agravează 
la extrem primejdia declanșării unei

conflagrații cu consecințe pustiitoa
re, subminează eforturile pentru e- 
dificarea unei lumi a înțelegerii, 
securității și colaborării.

Desfășurarea evenimentelor a pus 
în evidență noi și noi dovezi ale 
realismului și profunzimii viziunii 
românești asupra evoluțiilor vieții in
ternaționale, ale căror tendințe tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a sesizat 
la timp, dezvăluindu-le semnificația, 
oferind răspunsuri de mare valoare 
teoretică și practică pentru asigura
rea unui climat de pace și colabo
rare.

Să ne amintim că in anii începu
tului de destindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu avertiza că, atîta vreme 
cit nu se va împleti cu măsuri de 
dezarmare, procesul destinderii va fi 
fragil, nu este și nu va deveni ire
versibil, evoluțiile ulterioare confir- 
mînd pe deplin justețea acestei apre
cieri. Pornind de la convingerea că 
o sarcină fundamentală a apărării 
păcii a fost și este statornicirea unui 
climat de pace și securitate în Eu
ropa, țara noastră, președintele ei au 
promovat cu fermitate dezvoltarea 
de relații normale, bazate pe stimă 
și respect reciproc, cu toate țările 
europene, indiferent de sistemul lor 
social. Pe această linie s-a înscris 
stabilirea, în anul 1969, de relații di
plomatice cu R.F. Germania, norma
lizarea raporturilor cu alte state, 
viața însăși dovedind rodnicia aces
tei orientări, influența pozitivă pe 
care a exercitat-o asupra climatului 
politic de pe continent, faptul că 
astfel s-a netezit drumul spre reali
zarea Conferinței de la Helsinki. 
România socialistă a desfășurat efor
turi susținute pentru promovarea 
securității europene, avînd un rol 
important și larg apreciat în pregă
tirea și desfășurarea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, ca și a reuniunilor general-eu- 
ropene de la Madrid și Stockholm, 
unde a prezentat numeroase propu
neri de întărire a încrederii și con
lucrării dintre țările participante.

în concepția președintelui țării 
noastre, calea certă pentru asigura
rea păcii impune in mod ineluctabil 
trecerea Ia măsuri concrete efective 
de dezarmare, in primul rînd de de
zarmare nucleară. Pornind de la a- 
devărui că escalada înarmărilor este 
incompatibilă cu cerințele păcii și 
securității, că ea agravează zi de zi 
riscul declanșării unei conflagrații 
distrugătoare, președintele țării 
noastre a inițiat un larg evantai de 
măsuri, care se constituie intr-un 
program amplu, concret, mergind de 
la simplu la complex, de la ceea ce 
este posibil în prezent la ceea ce 
trebuie să constituie țeluri de viitor, 
astfel ca omenirea să fie total și de
finitiv eliberată de coșmarul războiu

în slujba cauzei păcii, inițiative și propuneri 
de amplă rezonanță

In cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., România socialistă, președintele ei au prezentat multiple pro
puneri și inițiative în sprijinul marelui deziderat al vremurilor noas
tre — pacea.

9 Ca urmare a unei initiative a României, Adunarea Generală a 
O.N.U. a proclamat „DECENIUL DEZARMĂRII 1970-1980".

• In 1975 a fost prezentat la O.N.U. documentul „POZIȚIA ROMÂ
NIEI IN PROBLEMELE DEZARMĂRII, ÎN PRIMUL RÎND ALE DEZARMĂRII 
NUCLEARE Șl INSTAURAREA UNEI PĂCI TRAINICE ÎN LUME".

• înscriind pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. problema 
înghețării și reducerii, cu cel puțin 10 la sută, a bugetelor militare, țara 
noastră a prezentat un document de lucru privind principiile care trebuie 
să guverneze negocierea unor acorduri internaționale în acest sens (1980).

• Istoricele inițiative de pace și dezarmare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din 1981 și 1982 au determinat suita uriașelor adunări popu
lare din întreaga țară, precum și „APELUL POPORULUI ROMÂN" insu- 
mînd 18 milioane de semnături, trimis celei de-a doua sesiuni speciale 
a O.N.U. consacrată dezarmării.

• Țara noastră se pronunță pentru oprirea imediată a înarmărilor nu
cleare in general, încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa, realizarea unei reglementări generale a folosirii Cosmo
sului in scopuri pașnice.

© Marea Adunare Națională a adoptat, în acest sens, la prima se
siune a noii legislaturi, Apelul adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Con
gresului S.U.A., parlamentelor din toate țările europene și Canadei.

lui. Poziția de principiu a secretaru
lui general al partidului și-a găsit' 
materializare in multiplele inițiative 
și demersuri întreprinse de-a lungul 
anilor de România la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale în vederea 
trecerii la măsuri efective de dezar
mare; îndeosebi nucleară, incepînd 
cu reducerea bugetelor militare, in 
primul rînd de către țările puternic 
înarmate.

O expresie pilduitoare a modului 
în care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru promovarea ne
abătută a păcii și dezarmării o con
stituie acțiunile sale neobosite, ape
lurile lucide, inițiativele multiple în 
legătură cu oprirea amplasării noilor 
rachete nucleare în Europa. Istoria 
va consemna faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras' stăruitor 
atenția încă din momentul hotăririi 
de amplasare a rachetelor, în 1979, 
asupra pericolului pe care îl repre
zintă armele racheto-nucleare pen
tru continentul nostru și pentru în
treaga lume, arătînd că prioritatea 
priorităților o constituie înlăturarea 
acestui pericol, prevenirea sa prin 
tratative serioase și eficiente. Re- 
'cenl. cu prilejul reînvestirii în 
funcția supremă in stat, de la înal
ta tribună a Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
chemat din nou ca la tratativele 
de la Geneva să se treacă de la de
clarații la negocieri reale, sincere, 
purtate cu înalt simț de răspundere, 
în vederea realizării unor acorduri 
care să răspundă așteptărilor po
poarelor, să ducă la încetarea cursei 
înarmărilor, la eliminarea armelor 
nucleare, la oprirea militarizării spa
țiului cosmic.

Soluționarea pc cale pașnică, prin 
negocieri, a diferendelor dintre state 
a fost și este o altă direcție funda
mentală de acțiune promovată stă
ruitor de secretarul general al parti
dului nostru, pornind de la adevărul 
că oricît de îndelungate ar fi nego
cierile, ele sint infinit preferabile 
conflictelor, care, departe de a solu
ționa problemele în dispută, creează 
noi și noi surse de tensiune, punind 
in primejdie liniștea și pacea gene
rală.

ROLUL HOTĂRÎTOR AL 
POPOARELOR. Este unul din 
marile merite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi subliniat insistent 
în toți acești ani rolul hotărîtor al 
popoarelor, al maselor largi populare 
în lupta pentru apărarea păcii) Cu 
claritatea proprie revoluționarului 
încercat, secretarul general al parti
dului nostru relevă, ca un postulat 
cardinal, că popoarele au capacitatea 
de a impune o politică nouă de con
viețuire pașnică, de fructuoasă co
laborare internațională, subliniind in 
același timp că în lupta popoarelor 
pentru triumful păcii și securității 
succesul nu vine de la sine, ci este 
.rezultatul unei mobilizări tot mai 
ample și mai energice, al unor ac
țiuni tot mai susținute și viguroase. 
Fără încetare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îndeamnă Ia intensifica
rea și mai puternică a marilor miș
cări pentru pace de pe întreaga pla
netă — cărora poporul român li s-a 
alăturat cu toată forța — ca singura 
cale de a asigura o perspectivă dez
voltării pașnice a omenirii.

Toate aceste teze și idei, acțiuni 
și inițiative răspunzînd aspirațiilor 
de pace și colaborare ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor lumii, 
se bucură de cea mai largă audien
ță și prețuire internațională. Ele au 
contribuit și contribuie la sporirea 
fără precedent a prestigiului inter
național al patriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu fiind astăzi recunoscut ca 
personalitate proeminentă a contem
poraneității, „erou al păcii".

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în discursul 
solemn rostit cu prilejul recentei re- 
învestiri în funcția supremă de pre
ședinte al Republicii, poporul român 
își reafirmă angajamentul de a nu 
precupeți nici un efort pentru apă
rarea dreptului său suprem, al 
dreptului suprem al tuturor po
poarelor Ia existență, la libertate și 
independență, la pace, la viață, ca o 
expresie a încrederii nestrămutate 
că, prin forța unită a popoarelor, 
lupta dreaptă pentru pace, pentru 
viață poate fi ciștigată, asigurîn- 
du-se astfel condițiile pentru înflo
rirea continuă a civilizației umane.

V. OROS

Pentru așezarea relațiilor economice 
internaționale pe baze echitabile

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite se 
desfășoară lucrările Comitetului special al O.N.U. însărcinat cu exami
narea modului de aplicare a prevederilor- Cartei drepturilor și îndatori
rilor economice ale statelor, creat de Adunarea Generală ta inițiativa 
țărilor în curs de dezvoltare. S.U.A. și alte țări occidentale, care s-au opus 
adoptării Cartei și. creării comitetului, nu participă la lucrări.

Dezbaterile de pînă acum au re
levat deplina actualitate și valabi
litate a principiilor și obiectivelor 
proclamate de Cartă, în eforturile 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale. S-a subli
niat că neaplicarea prevederilor a- 
cestei carte — ca o reflectare a lip
sei de voință politică din partea 
unor state occidentale — a contri
buit. în mare măsură, la actuala si
tuație gravă din economia mondia
lă. a afectat puternic țările in curs 
de dezvoltare, comproptițind per
spectivele progresului lor economic 
și social.

Delegația română a prezentat pe 
larg inițiativele și propunerile 
României;. ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind edificarea noii 
ordini economico internaționale, so
luționarea globală a problemei da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, a celorlalte probleme 
grave și complexe, generate de 
criza economică și de starea 
de subdezvoltare. prin organi
zarea cit mai curînd posibil, in 
cadrul O.N.U., a unei conferințe, 
internaționale. Soluționarea globală 
a acestor probleme — a arătat de
legația română — constituite o ne
cesitate obiectivă pentru depășirea 
crizei economice și asigurarea sta

bilității și dezvoltării armonioase a 
economiei mondiale, în acest scop 
impunindu-se întărirea continuă a 
rolului O.N.U. ca for de cooperare 

■ politică și economică multilaterală. 
Delegația a subliniat,, totodată, că 
prevederile Cartei drepturilor și în
datoririlor economice ale statelor 
trebuie respectate de toate statele și 
în toate împrejurările. Carta repre- 
zentind un document de referință în 
eforturile pentru așezarea relațiilor 
internaționale pe baze noi,, democra
tice, pentru progresul economic și 
social al tuturor națiunilor, pentru 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Intr-un document al Comitetului 
O.N.U. pentru controlul asupra apli
cării Declarației cu privire la drep
turile și îndatoririle economice ale 
statelor, prezentat de Egipt in nu
mele „Grupului celoi; 77". ..se subli
niază că actualele relații economice 
internaționale nu pot să asigure sta
bilitatea și creșterea economiei mon- 

, diale. Documentul relevă, totodată, 
că factorii externi nefavorabili îm
piedică relansarea economică a ță- 

. rilor în curs de dezvoltate și cere 
statelor dezvoltate să se abțină de 
la presiuni și măsuri de constrînge- 
re împotriva acestor țări.

Reluarea lucrărilor Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 

— Lucrările celei de-a 39-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. au 
fost reluate, pentru cîteva zile, la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unit®, pentru examinarea unor 
puntele de pe ordinea de zi rămase 
nesoluționate în timpul dezbaterilor 
din toamna anului trecut. între care 
figurează irpportanta problemă a 
lansării negocierilor globale in ve
derea instaurării noii ordini econo
mice internaționale.

Luind cuvîntul în dezbaterile pe 
această temă, președintele sesiunii.

Paul Lusaka, și-a exprimat regretul 
în legătură cu tergiversarea începe
rii negocierilor globale, ca. urmare a 
atitudinii obstrucționiste a unor sta
te industrializate. Evidențiind carac
terul stringent necesar al acestor 
negocieri, el a subliniat că este în 
interesul tuturor statelor, dezvoltate 
și in curs de dezvoltare, să nu aban
doneze obiectivul instaurării noii 
ordini mondiale și să depună toate 
eforturile necesare pentru începerea 
și reușita tratativelor pe această 
temă.

/"
în perspectiva dezbaterilor din cadrul F.M.I. și B.I.R.D.

Reuniune a „Grupului celor 24“
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

în perspectiva dezbaterilor care se 
vor desfășura, săptămîna aceasta. în 
cadrul Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.) și al Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție si Dez
voltare (B.I.R.D.), la Washington a 
avut loc o reuniune a ădjuncților 
miniștrilor de finanțe ai ..Grupului 
celor 24“. care reunește state în curs 
de dezvoltare. Agențiile Reuter și 
France Presse relevă că participan
ta au atras atenția, cu acest pri
lej. asupra perspectivei unei recru
descențe. in viitoarele luni, a cri
zei datoriilor externe, ca urmare a 
refuzului crescind al țărilor occiden

tale creditoare și al băncilor parti
culare de a coopera la soluționarea 
reciproc convenabilă a acestei pro
bleme. „Grupul celor 24“ a propus, 
in context, crearea unei comisii de 
lucru mixte in cadrul F.M.I. și 
B.I.R.D., pentru identificarea moda
lităților de soluționare a crizei ge
nerate de datoriile „lumii a treia", 
concomitent cu studierea posibilită
ților de combatere a dificultăților 
cu care sint confruntate țările de
bitoare. ca urmare a practicării unei 
rate ridicate a dobinzilor. a barie
relor protecționiste si instabilității 
sistemului monetar internațional.
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pe scurt

. ta'i ta "liM
CONVORBIRI CHINO-AUSTRA- 

LIENE. La Canberra s-au desfășu
rat convorbiri intre Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, și premierul Australiei, 
Robert Hawke. După cum infor
mează agenția China Nouă, in 
cursul convorbirilor părțile s-au 
pronunțat pentru eforturi sporite în 
direcția dezarmării, în primul rînd 
nucleare. Au : fost, de asemenea, 
abordate probleme ale păcii și sta
bilității în zona Asiei și Pacificului.

DECLARAȚIE A SECRETARU
LUI GENERĂL AL P.C. ITALIAN. 
Luind cuvintul la un miting or
ganizat la Milano, secretarul ge
neral al P.C. Italian, Alessandro 
Natta. a declarat că P.C.I. se pro
nunță in favoarea unor largi re
forme, iar pentru aceasta este ne
cesară alianța forțelor care mili
tează pentru. reforme și progres

social. P.C.I.. a spus el. propune 
o astfel de alianță care ar putea 
asigura conducerea regiunilor, pro
vinciilor și comunelor de către 
juntele de stingă, după alegerile 
de la 12 mai. Pentru întreaga țară, 
noi propunem politica alternativei 
democratice, a spus Alessandro 
Natta. adăugind că „P.C.I, are toa
te drepturile — și politice și mo
rale — de a participa la conduce
rea țării".

LA BEIJING a fost semnat pla
nul de colaborare pe anul 1985 în
tre Uniunea Asociațiilor Sovietice 
de Prietenie și Relații Culturale 
cu Străinătatea și Asociația de 
Prietenie Sovieto-Chineză, pe de o 
parte, și Asociația de Prietenie a 
Poporului Chinez cu Străinătatea 
și Asociația de Prietenie Chino- 
Sovietică, pe de altă parte, infor
mează agenția T.A.S.S.

HAVANA 15 (Agerpres). — Orga
nizația de Solidaritate a Popoare
lor din Africa. Asia și America La
tină (O.S.P.A.A.A.L.) sprijină lupta 
dreaptă a poporului din Namibia 
pentru libertate și independență, 
condamnă ocuparea ilegală de către 
R.S.A. a teritoriului namibian. In
tr-o declarație publicată la Havana 
cu prilejul marcării a 25 de ani de 
la crearea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),

se subliniază necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru reglementarea 
pe. cale pașnică a problemei nami
biene. O.S.P.A.A.A.L., se spune in 
document, respinge manevrele regi
mului minoritar rasist de la Pretoria 
vizind permanentizarea ocupării ile
gale a Namibiei, se pronunță pen
tru aplicarea prevederilor Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. in această problemă.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 15 (Agerpres). — In ora

șul Saida din sudul Libanului au 
continuat, pe parcursul zilei de luni, 
schimburile de focuri dintre milițiile 
creștine și musulmane. Pe de altă 
parte, relevă agenția U.P.I., au fost 
depuse noi eforturi consacrate reali
zării unui acord de încetare a focu
lui în zona orașului. Pentru a pre
veni deteriorarea și mai serioasă a 
situației și pentru restabilirea 
calmului, la Saida au fost trimise 
efective suplimentare ale armatei li
baneze.

Lupte puternice între milițiile 
creștine și musulmane au reizbucnit, 
pe de altă parte, de-a lungul sec
toarelor de est și de vest ale Beiru
tului. Mai multe obuze au căzut in 
zonele rezidențiale.

VIENA 15 (Agerpres). — Soluțio
narea pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu poate fi 'obținută 
numai pe calea unor tratative la 
care trebuie să ia parte toate păr
țile interesate, inclusiv U.R.S.S. și 
S.U.A., a declarat la o conferință 
de presă Bruno Krelsky, președinte 
de onoare al Partidului Socialist din 
Austria, fost cancelar al acestei țări. 
Atita vreme cit S.U.A. și Israelul

refuză să se așeze la masa tratative
lor alături de Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). a 
spus el, această problemă nu-și 
poate găsi o soluționare viabilă.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — La 
Tel Aviv a avut loc o intîlnire intre 
ministrul israelian de externe, 

’Yitzhak Shamir, și o delegație de 
congresmani americani care efec
tuează un turneu în regiune — trans
mite agenția France Presse. Au fost 

■ examinate ultimele evoluții din 
' Orientul Mijlociu.

Săptămina trecută delegația ameri
cană a avut. Ia Amman, întrevederi 
cu regele Hussein al Iordaniei și cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

TUNIS 15 (Agerpres) — Un sim
pozion internațional privind pro
blema „Implantărilor de așezări 
israeliene in teritoriile arabe ocu
pate" urmează să aibă Ioc, între 22 
și 24 aprilie, la Washington, a anun
țat, la Timiș, secretarul general ad
junct al Ligii Arabe, Mohamed El 
Farra, informează agenția France 
Presse.

Noi inițiative în vederea încetării 
conflictului dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Comitetul de pace al 
Organizației Conferinței Islamice 
(O.C.I.). constituit pentru a media 
în conflictul dintre Irak și Iran, se 
va întruni. în zilele de 1 și 2 mai, 
la Dj'eddah (Arabia Saudită). spre 
a examina posibilitatea întreprinde
rii unor noi inițiative menite să 
ducă la încetarea acestui război — 
a anunțat, la Națiunile Unite. S. Pir- 
zada (Pakistan), secretarul general 
al O.C.I. După o convorbire cu se
cretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, el a precizat că 
la reuniune vor lua parte șefii de 
stat ai R.P. Bangladesh. Gambiei, 
Guineei. Malayeziei, Pakistanului, 
Senegalului și Turciei, precum și un 
reprezentant al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. „Avem depli

nă încredere în eforturile secreta
rului general al O.N.U. și dorim să 
colaborăm cu el" — a declarat S. Pir- 
zada.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a prezen
tat in Consiliul de Securitate un 
raport în legătură cu rezultatele vizi
telor pe care le-a întreprins recent 
la Teheran- și Bagdad, în cadrul efor
turilor de soluționare pe cale politică 
a conflictului iraniano-irakian, 
transmite agenția France: Presse. Cu 
acest prilej, el a relevat; că „există 
o bază reală pentru continuarea a- 
cestor eforturi", deși a apreciat că 
„pozițiile celor două țări continuă să 
fie încă foarte îndepărtate".

REZULTATELE PARȚIALE ALE ALEGERILOR 
PREZIDENȚIALE DIN PERU

LIMA 15 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor parțiale ale alegerilor 
prezidențiale și legislative desfășu
rate duminică in Peru, Alan Garcia, 
candidatul Alianței Populare Revo
luționare Americane ^A.P.R.A.) la 
funcția supremă in sfiit, a obținut 
48 la sută din voturile exprimate — 
informează agențiile Reuter și 
France Presse. El este urmat de Al- ,

fonso Barrantes Lingan, candidatul 
alianței „Stingă Unită", ' cu 23,5 la 
sută.

întrucît nici unul dintre candidați 
nu va întruni, se apreciază, majori
tatea de 51 la sută din sufragii ce
rută de legea electorală peruană 
pentru a fi declarat învingător, va 
fi organizat, probabil, un . al doilea 
tur de scrutin, in luna iunie.

CEA MAI MARE ÎNTREPRIN
DERE DE PRELUCRARE A TE- 
TROLULUI DIN STATUL TRINI
DAD TOBAGO A FOST NAȚIO
NALIZATA. Ea a aparținut pînă 
acum companiei americane „Texa
co". Potrivit observatorilor din Port 
of Spain, naționalizarea întreprin
derii va permite țării să efectueze 
un pas înainte pe calea obținerii 
independe'nței economice.

SPECIALIȘTI DIN ALGERIA, 
TUNISIA ȘI MAROC S-AU ÎN
TRUNIT LA ALGER in cadrul 
unui seminar consacrat probleme
lor folosirii energiei eoliene. La 
lucrări participă și reprezentanți ai 
Organizației Meteorologice Mon
diale (O.M.M.). Pe agenda se
minarului figurează probleme pri
vind elaborarea de tehnologii în 
domeniul folosirii energiei eoliene 
in agricultură, precum și evalua
rea rezultatelor unui experiment 
științific în acest domeniu desfă
șurat de cele trei țări, sub egida 
O.M.M.

ÎMPOTRIVA ADERĂRII POR
TUGALIEI LA C.E.E. Partidul 
Mișcarea Democratică Portugheză, 
formațiune politică de opoziție, 
s-a pronunțat împotriva aderării

țării la Piața comună. Integrarea 
țării în C.E.E., se spune in decla
rația Comisiei politice a partidu
lui, contravine proiectelor de dez
voltare independentă a țării și 
dezvoltării relațiilor economice ale 
țării cu alte state.

SE ÎNCHEIE CEA DE-A PATRA 
LUNĂ DE ZBOR A STAȚIILOR 
AUTOMATE INTERPLANETARE 
SOVIETICE „VEGA-l" ȘI „VEGA- 

.2“ din cadrul programului de cer
cetare a planetei Venus și a come
tei Halley. In conformitate cu 
programul de zbor, relatează agen
ția T.A.S.S., în’ ultima luhă s-au 
efectuat legături cu cele două sta
ții, recepționîndu-se date cu pri
vire la spațiul interplanetar par
curs și la interferarea cu traseul 
cometei Halley. Analiza informa
țiilor primite și prelucrate de In
stitutul de cercetări cosmice al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. și 
de centre internaționale de cerce
tare demonstrează că aparatura 
științifică de la bordul celor două 
nave spațiale funcționează normal.

La 15 aprilie. stația ,,Vega-l“ 
se afla la o depărtare de 33.1 
milioane kilometri de Terra, iar 
„Vega-2“ — la 32,7 milioane ki
lometri, precizează T.A.S.S.
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