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într-o atmosferă tie cordialitate și stimă reciprocă, 

punind in evidență posibilitățile de dezvoltare in 

continuare a relațiilor româno-canadiene, corespunzător 

aspirațiilor de pace și colaborare alo celor două 

popoare, ieri a continuat

Wk OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In canada

Dineu oficial în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu oferit de guvernatorul general 
al Canadei, doamna Jeanne Sauve, și domnul Maurice Sauve

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au făcut o vizită la Parlamentul canadian

în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, guver
natorul general al Canadei, Jeanne 
Sauve, și domnul Maurice Sauve 
au oferit, luni, un dineu oficial la

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Toastul guvernatorului general 
al Canadei, doamna Jeanne Sauve

Doamnă guvernator general, 
Domnule prim-ministru,

Doresc să vă exprim calde 
mulțumiri pentru invitația de a 
vizita Canada, pentru primirea 
ospitalieră ce ne-ați rezervat-o și 
să' vă adresez, și în acest cșidru, 
dumneavoastră, doamnă guverna
tor general, domnului prim-minis
tru, guvernului și poporului cana
dian prieten, un salut cordial și 
cele mai bune urări.

Vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră constituie o ilus
trare a cursului pozitiv pe care-1 
cunosc relațiile dintre țările noas
tre, o expresie a dorinței comune 
de a le de'zvolta și mai puternic 
în viitor. Constatăm cu satisfacție 
că relațiile româno-canadiene cu
nosc, o evoluție pozitivă, că, îndeo
sebi în ultimii ani, s-au amplificat 
continuu contactele politice, s-au 
dezvoltat pe o linie ascendentă 
raporturile economice.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu dumneavoastră, cu 
domnul prim-ministru, am ajuns 
la concluzia că există largi posi
bilități pentru intensificarea, în 
continuare, a colaborării româno- 
canadiene, pe baza deplinei egali
tăți, respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Palatul guvernamental din Ot
tawa.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei,- minis
trul afacerilor externe, alte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe 
președintele României.

Așa cum a demonstrat însăși 
evoluția de pînă acum a relațiilor 
dintre țările noastre, atunci cînd 
se pornește de la aceste principii, 
de la dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî liber și suveran calea 
dezvoltării sale, deosebirile de 
orînduire socială nu pot constitui 
o piedică în calea unei largi și 
rodnice colaborări.

în actualele împrejurări interna
ționale deosebit de grave și com
plexe — cînd problema fundamen
tală a epocii noastre este oprirea 
cursei înarmărilor, îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, înfăptuirea 
dezarmării și apărarea păcii, a ci
vilizației întregii omeniri — este 
mai necesar ca oricînd ca toate 
statele și popoarele lumii, indife
rent de orînduirea lor social-poli- 
tică, să conlucreze tot mai activ 
pentru oprirea cursului periculos 
al evenimentelor spre încordare și 
război, pentru afirmarea fermă a 
politicii de destindere, de colabo
rare și pace.

Un pas pozitiv în viața interna
țională îl constituie începerea ne
gocierilor dintre Uniunea Sovietică 
și S.U.A. în problemele armelor 
nucleare și cosmice. A trecut însă 
mai bine de o lună de la înce
perea acestor negocieri și, practic, 
nu s-au înregistrat progresele aș-
(Continuare în pag. a III-a)

Din partea canadiană, au parti
cipat primul ministru al Canadei, 
Brian Muli*oney, împreună cu so
ția, Mila Mulroney, alte persoane 
oficiale.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate, 
președintele României, tovarășul

Domnule președinte,
Prima dumneavoastră vizită în 

țara noastră ne onorează foarte 
mult; Sînt convinsă că exprim 
sentimentele . tuturor c.ompatrioți- 
lor pe care îi reprezint dorin- 
du-vă, dumneavoastră și doamnei . 
Ceaușescu, un călduros bun venit, 
îmi face plăcere să sper că vizita 
dumneavoastră printre noi vă va 
aduce bucurie și satisfacție.

Dumneavoastră veniți dintr-o 
zonă unde istoria se pierde în 
adîncul timpului. De fapt, arheolo
gii și istoricii continuă să desco
pere și să interpreteze vestigiile și 
documentele care atestă că po
porul dumneavoastră face parte 
dintr-^una dintre cele mai vechi ci
vilizații din această parte a lumii.

Dacă am privi în istorie, fie și 
pînă. la perioada neolitică, am 
constata existența strămoșilor 
dumneavoastră care încă de la 
expansiunea indo-europenilor au 
populat teritoriul actual al Româ
niei. Ei au dat naștere dacilor, 
care împreună cu alte popoare au 
format, după secole, țările româ
ne. Multe evenimente au marcat 
evoluția țării dumneavoastră, re- 
zultînd, în 1965, crearea Republi
cii Socialiste. Istoria dumneavoas
tră ne captivează. Cultura, sub 
toate formele ei, a înflorit din plin. 
Este, desigur, ușor să vă dați 

Nicolae Ceaușescu, și guvernato
rul general al Canadei, Jeanne 
Sauve, au rostit toasturi, care au 
fost urmărite, cu viu interes de 
cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Canadei.

seamă că noi considerăm un pri
vilegiu să cunoaștem asemenea 
mărturii de ieri și de astăzi ale 
existenței dumneavoastră. .

Noi ne bucurăm de excelentele 
relații care există în prezent în
tre țările noastre. Noi știm că 
ambele părți au temeiuri pentru a 
explora toate căile posibile pen
tru a extinde aceste relații. Aceas
tă misiune a fost preluată de că
tre Comisia economică mixtă sta
bilită de guvernele noastre care 
poate să contribuie la o mai bună 
promovare a intereselor noastre 
comujie.

In această privință, îmi face plă
cere să reamintesc de vizita făcută 
în țara dumneavoastră de predece
sorul meu, în .1982, și de cea a 
primului ministru al Canadei, în 
1984. Acestea, precum și vizita fă
cută anpl trecut în Canada de mi
nistrul român al afacerilor exter
ne, întîlnirile dintre parlamentarii 
români și canadieni ne-au permis 
să descoperim căile unei colabo
rări proprii nu numai în direcția 
stimulării schimburilor economice 
bilateral^, dar ne-au permis să 
examinam împreună problemele 
care preocupă oamenii politici 
ai zilei de azi.

Sîntem conștienți de rolul im
portant jucat de România în ca-

(Continuare în pag. a III-a)

Marți la amiază, președintele Re
publicii .Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vizită 
la Parlamentul canadian, unde s-au 
întîlnit cu președintele Camerei Co
munelor, John Bosley, și cu președin
tele Senatului, Guy Charbonneau.

Xn rotonda clădirii Parlamentului,

TOASTUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la dejunul oferit în onoarea sa și a tovarășei 

Elena Ceaușescu de președintele Camerei Comunelor 

'> și președintele Senatului canadian
Domnule președinte al Ca

merei Comunelor,
Domnule președinte al Sena

tului,
Doamnelor și domnilor,
Dorim să vă exprimăm mulțu

mirile noastre pentru această în- 
tîlnire prietenească și pentru acest 
dejun, precum și pentru cuvintele 
dumneavoastră • referitoare la dez
voltarea relațiilor dintre .țările; și. 
popoarele noastre.

Am venit în Canada animați- de 
dorința de a da noi dimensiuni re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre. Trebuie să 
declar că întîlnirile și convorbirile 
pe care le-am avut pînă acum s-au 
desfășurat cu rezultate bune. Se 
poate spune că am căzut de acord, 
împreună cu primul ministru, cu 
guvernul țării dumneavoastră, să 
extindem relațiile economice, teh- 
nico-științifice, culturale, precum 
și în alte domenii dintre România 
și Canada.

Am discutat mult despre proble
mele internaționale — și aceasta 
datorită, situației foarte grave 
existente în lume. Noi pornim de 
la faptul că problema fundamen
tală a epocii noastre este aceea de 
a opri cursa înarmărilor, îndeosebi . 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au semnat in 
Cartea de onoare, unde vizita distin
șilor reprezentanți ai poporului ro
mân este consemnată ca un eveni
ment marcant, de .mare însemnătate.

Cei doi lideri ai Parlamentului au 
oferit un dejun în onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 

a celor nucleare, de a impune rea
lizarea dezarmării nucleare și o 
politică de pace și colaborare în
tre toate popoarele lumii. Se înțe
lege că este vorba, în primul rînd, 
de realizarea unor acorduri cores
punzătoare între Uniunea Sovietică 
și S.U.A., la Geneva, pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor nucleare 
și înarmărilor în Cosmos.

Noi, în Europa, sîntem deosebit 
de preocupați de noile rachete 
care se amplasează pe continentul 
nostru. Acționăm pentru a se opri 
această amplasare — și de o par
te și de alta — și pentru a se 
trece la: o retragere a" rachetelor 
cu rază medie de acțiune, precum 
și a celorlalte arme nucleare. în 
cadrul convorbirilor cu domnul 
prim-ministru am ajuns la con
cluzia comună că trebuie să ac
ționăm cu mai multă hotărîre în 
această direcție.

Considerăm că parlamentelor — 
și Camerei Comunelor, și Senatu
lui canadian, și Parlamentului ro
mân, Marii Adunări Naționale a 
României — le revin răspunderi 
deosebit de mari. Noi am dori ca 
parlamentele noastre să conlucre
ze tot mai activ, împreună cu 
parlamentele din alte state ale lu
mii, în direcția realizării unei 
lumi a păcii și prieteniei între 
toate națiunile.

i

ALTE MOMENTE ALE VIZITEI
IN PAGINILE II-III

Elena Ceaușescu. în timpul dejunu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președinții Camerei Comunelor și 
Senatului au rostit toasturi.

Adresînd distinșilor oaspeți un 
caid salut și cele mai bune urări, 
președintele Camerei Comunelor a
(Continuare în- pag. a III-a)

Ne preocupăm pentru desfășu
rarea cu succes a reuniunii de la 
Stockholm, a celorlalte reuniuni 
legate de cooperare și pace în Eu
ropa. '

Acordăm, de asemenea, o aten
ție deosebit de mare problemelor 
subdezvoltării și noii ordini eco
nomice internaționale.

După cum cunoașteți, sînt mul
te probleme pe plan internațional 
— și este necesar ca toate po
poarele și parlamentele, oamenii 
politici, șefii de stat să acțione
ze în direcția soluționării lor prin 
tratative, pentru a se renunța cu 
desăvîrșire la forță sau la ame
nințarea cu forța. Pe planeta 
noastră este loc ca fiecare popor 
să se dezvolte în mod indepen
dent, să-și aleagă orînduirea pe 
care o dorește, fără nici un ames
tec din afară.

Am speranța că vizita pe care 
o facem în Canada va constitui 
un moment important în relațiile 
dintre țările și popoarele noastre.

Aș dori, încă o dată, să mențio
nez că am fi deosebit de satisfă- 
cuți dacă între parlamentele noas
tre s-ar dezvolta mai intens a- 
ceste relații de colaborare.

Toastez pentru o colaborare 
bună între popoarele noastre, pen
tru pace ! (Aplauze).
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CANADA
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit reprezentanți ai unor organizații culturale 
și ai Asociației de prietenie româno-canadiene

Primirea președintelui fundației
„Apelul pentru conștiință", din S.U.A.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
primit, marți, la reședința rezervată 
in Ottawa, pe Corneliu Dima Dra
gan, secretar general al Asociației 
Culturale Internationale a Etniei 
Române — A.C.I.E.R., președintele 
Asociației culturale „Ovidius", din 
Toronto, William Donison, președin
tele Clubului cultural „Mihai Emi- 
nescu" din Regina. William Yurko, 

președintele Comunității românești 
din Edmonton, dirijorul Remus Țin- 
coca, pianista Anisia Campos, pe 
alți reprezentanți ai unor organizații 
culturale și Asociației de prietenie 
româno-canadiene.
. S-au adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de bun venit 
în Canada, exprimîndu-se apre
cierea pentru progresele înregistra

te de România în toate domeniile.
Cei primiți au ținut să asigure pe 

președintele României că vor conti
nua să promoveze în Canada marile 
valori ale culturii și științei româ
nești. contribuind, astfel, la dezvol
tarea legăturilor de prietenie si co
laborare dintre cele două țări și po
poare.

Mulțumind pentru urări, președin

tele României a apreciat dorința ca
nadienilor de origine română de a 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Canada, de a face 
cunoscute valorile culturii și artei 
românești, realizările României de 
astăzi, principiile politicii externe 
românești. '

Întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, la Ottawa. în cursul 
dimineții . de marți, pe Arthur 
Schneier, președintele fundației 
„Apelul pentru conștiință", din
S.U.A.

Arthur Schneier a mulțumit pen
tru primire și a adresat urări de 
succes vizitei în Canada a președin

„IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE 
LA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DINTRE ROMÂNIA ȘI CANADA"

OTTAWA 16 (Agerpres). — Vizi
ta oficială în Canada a președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, întreprinsă la invitația 
guvernatorului general al Canadei, 
Jeanne Sauvâ, și a primului mi
nistru Brian Mulroney, se află in 
centrul atenției mijloacelor de in
formare în masă canadiene.

Cotidianul „THE TORONTO 
STAR" publică o amplă relatare — 
însoțită de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și premierului Brian 
Mulroney — în care se prezintă 
momentele principale ale vizitei și 
se arată că. în timpul convorbirilor 
oficiale cu primul ministru, au fost 
abordate aspecte ale vieții interna
ționale-vizînd menținerea păcii, in
clusiv recenta propunere sovietică 
de încetare, timp de șapte luni, a 
amplasării de rachete nucleare în 
Europa. Ziarul scrie că Mulroney a 
afirmat că țările mijlocii, ca Româ
nia și Canada — ambele țări ne
nucleare, cu forțe armate mici — 
trebuie să se folosească de orice 
prilej pentru a examina asemenea 
probleme.

La rîndul său, ziarul de limbă 
franceză „LE DROIT", care apare 
la Ottawa, scrie că problemele in
ternaționale. pacea si securitatea 
s-au aflat în centrul convor
birilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul canadian 
Brian Mulroney, la care a partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guver

telui Nicolae Ceaușescu, pe care a 
apreciat-o drept un eveniment im
portant, ce materializează preocu
parea României de a extinde per
manent colaborarea cu toate statele, 
indiferent de orinduirea lor socială, 
în interesul cauzei păcii, destinderii 
Si înțelegerii internaționale.

Mulțumind pentru urări, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a expri

nului român. Ziarul informează, de 
asemenea, că președintele Româ
niei a apreciat ca utilă pentru 
securitatea și pacea în lume pro
punerea de a se stabili „contacte 
active" între țările membre ale 
N.A.T.O. si cele ale Tratatului de 
la Varșovia.

Ziarul „THE GLOBE AND 
MAIL" deschide pagina întîi cu 
relatarea proprie despre desfășu

Revista presei 
canadiene

rarea vizitei șefului statului român, 
subliniind importanta deosebită a 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
primul ministru și cu alte oficiali
tăți canadiene, în cursul cărora au 
fost discutate o serie largă de pro
bleme internaționale, „de la relua
rea negocierilor de la 'Geneva pri
vind controlul armamentelor la 
propunerea liderului sovietic de a 
înceta timp de șapte luni amplasa
rea de rachete nucleare cu rază 
medic de acțiune în Europa". Ziarul 
informează, de asemenea, că tova
rășul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, 
și Brian Mulroney, primul minis
tru al Canadei, au discutat căile și 
mijloacele de intensificare și extin
dere a relațiilor economice româno- 
canadiene. 

mat convingerea că vizita în Canada 
se va înscrie, prin rezultatele sale, 
ca o contribuție a celor două țări la 
promovarea unui climat de încrede
re. securitate și largă colaborare 
între națiuni, la soluționarea con
structivă a problemelor ce confrun
tă epoca noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.'

Cotidianul „THE CITIZEN" pu
blică o relatare a agenției Canadian 
Press, sub titlul „Ceaușescu — con
trolul înarmărilor ne interesează 
pe toți", însoțită de fotografia șefu
lui statului român și a guvernato
rului general al Canadei. Se sub
liniază că „în mod deosebit țările 
celor două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— trebuie să se întîlnească. să dis
cute și să-și aducă contribuția la 
succesul negocierilor, pe căi po
trivite". Ziarul citează din toastul 
șefului statului român, rostit la 
dineul oficial, relevînd că este ne
cesar, mai mult ca oricînd, ca toate 
țările să acționeze împreună pen
tru a controla cursul periculos al 
evenimentelor- spre tensiune si 
război.

POSTURILE DE TELEVIZIUNE 
ȘI RADIO LOCALE au informat 
zilnic, și pe larg, despre desfășura
rea vizitei înalților soli ai poporu
lui român. COMPANIA DE TELE
VIZIUNE C.B.C. a difuzat relatări 
ample de la sosirea oficială pe aero
portul Upland, despre convorbi
rile cu primul ministru canadian 
și celelalte momente ale vizitei, 
subliniind. în comentariile care au 
însoțit Imaginile, importanța aces
tei prime vizite oficiale a șefului 
statului român în Canada pentru 
amplificarea și diversificarea rela
țiilor româno-canadiene pe multi
ple planuri. îndeosebi în domeniile 
economic și politic. în interesul și 
spre binele celor două țări si po
poare. al înțelegerii și păcii.

%1965^ D0UÂ DECENII DE LA CONGRESUL AL K-LEA AL PARTIDULUI ^19854? f ÎN ÎNTÎMPINAREA^I
— Cum trăiește în me

morie ziua aceea ?
— Cu cer curat, senin, 

foarte senin...
— Și cu multe emoții, 

nu ?
— Mai degrabă cu multă 

bucurie. Eram pionieră și 
mă mîndream că mi se în
credințase cinstea să înmî- 
nez florile recunoștinței, 
ale prețuirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu...

Ziua evocată ? O zi a a- 
nului 1966. Primul an de 
după Congresul al IX-lea 
al partidului. Anul începu
tului de nou destin al pa
triei, in care conducătorul 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stator
nicea temeliile unui amplu 
și neîntrerupt dialog cu 
țara. Florile pionierei de 
atunci — care se numește 
acum Viorica Piticaș, șl 
care păstrează în inimă 
imaginea unui „cer curat și 
foarte senin" — erau ofe
rite la 'Brăila.

Cum s-ar mai putea fixa 
in istoria locului acest mo- 

. ment unic ? Am căutat 
mărturii ale timpului. Am 
răsfoit colecții de ziare. 
Am stat de vorbă cu 
făuritorii de istorie nouă. 
Am privit fotografii.

La uzinele „Progresul" 
din . Brăila se mai produ
ceau atunci, în 1966, exca
vatoare mecanice și ru
louri compresoare. Dar. în 
același timp,., se pregătea 
cu temeinicie „marele salt" 
care urma să se săvîrșească 
în anii următori. La Ur- 
leasca. pe tipsia cu aurul 
pîinii' de Bărăgan, germinau 
fertil, în lanuri, ideile des
chizătoare de noi drumuri 
pentru înflorirea continuă a 
agriculturii românești, idei 
afirmate cu patos revolu
ționar de la tribuna Con
gresului al IX-lea al parti
dului. Insula Mare era și 
ea la intîile recolte, ofen
siva defrișării atinsese a- 
pogeul. Motiv pentru unul 
dintre miile de pionieri ai 
pămînturilor smulse de sub 
apă — inginerul Eugen 
Oprea — să alcătuiască o 
originală colecție : rizomi 
de stuf, rădăcini de nufăr, 
ingenioase cuiburi de pă
sări, fragmente de plaur 
etc. Dovezi in timp ale unei 
alte existente naturale 
pină ce au venit la putere, 
și aici, dinastiile porumbu
lui, ale griului, ale soiei, 
ale orzului... Dovezi în timp

biectivelor Programului na
țional de transformare a 
naturii patriei.

în Brăila, așezare din 
care-și trage nemurirea 
scrisul lui Panait Istrati, 
căpătase front larg o altă 
ofensivă — aceea a viguro
sului și modernului cartier 
Hipodrom. Tinerii arhitecți 
brăileni aveau astfel prile
jul. și privilegiul, să-și 
toarne în beton și sticlă, 
în originale jocuri de vo
lume și cromatică fantezia 
înaripată și. deopotrivă, 
dragostea lor pentru orașul 
care are, poate, un singur 
cusur : nu-l poți iubi decît 
pentru totdeauna...

O întrebăm pe fosta pio
nieră de-acum aproape 
douăzeci de ani :

— Cum a curs mai de
parte viata dv. ?

— La fel ca viața tuturor

performante in ‘ materie 
pentru calele de Ia Du
nărea brăileană: remorche
rele de 1 200 și 1 600 cai 
putere. Viitorul șef de 
echipă de la „Laminorul" 
— este vorba despre Lazăr 
Iftodi de fel de prin păr
țile Romanului — se înră
dăcina puternic în meserie, 
învățînd în același timp să 
iubească cu toată ființa sa 
orașul care l-a primit cu 
brațele deschise. La forja 
uzinelor „Progresul", cam 
în aceeași vreme își croia 
un drum al său și al mi
lioanelor de oameni ca el, 
în arcul de timp al „Epocii 
Ceaușescu", un tînăr mun
citor. Este vorba de Costi- 
că Staicu, pasionat de pro
fesia fascinantă a modelă
rii metalului și, în egală 
măsură, de logaritmi, de 
calcule integrale și di-

într-un răstimp scurt, care 
răsturna și cele mai îndrăz
nețe pronosticuri. Iată mo
tivația care va determina 
și schimbarea în semnele 
heraldice ale așezării. Ve
chea stemă, de pildă. în
fățișa o corabie simbol 
al comerțului. Stema de 
acum : un cargou puternic, 
un braț de excavator, o 
mînă încleștată pe făclia 
științei, a culturii...

Si cite alte simboluri nu 
au concurat cu drept egal 
de a cîștiga un loc pe em
blema de onoare a orașu
lui !...

— Ce a mai urmat, pe 
drumul învățăturii dv. 1

Viorica Piticaș reconsti
tuie fără a sta mult pe 
gînduri :

— Liceul de matematică 
și fizică „Nicolae Bălcescu". 
L-am terminat în 1975. A-

absolvit „școala Bratosin". 
Se mai află în fluviul a- 
cesta de putere multi din
tre destoinicii meseriași 
care lucrează la fabrica de 
excavatoare a uzinei, la 
secția de hidraulică grea, 
construite între timp, în 
urma dialogului de lucru 
avut aici cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Reuși
tele din profesie s-au în
gemănat cu cele din fami
lie, oamenii au crescut, s-au 
călit, alții au -venit din 
urmă să deprindă legile 
luptei, ale progresului.

O aflăm în acest destin 
colectiv și pe Viorica Pi
ticaș, pioniera de acum a- 
proape 20 de ani. care o- 
ferea la Brăila flori con
ducătorului partidului si 
statului. Fiica unei mun
citoare și a unui funcțio
nar. cu o intrare în viată

Simboluri contemporane pe efigiile muncii

peste care se va suprapu
ne. mai apoi, timpul de 
uriașe schimbări generate
de punerea în operă a o-

celor de vîrsta mea. Adică, 
din ce în ce mai plină.

încercăm un salt în timp. 
Adică, un drum în urmă, 
pînă la hotarul lui 1968. 
An în care Brăila sărbăto
rea șase secole de existentă 
documentară. Prefigurînd 
evenimentul, la vizita din 
14 septembrie 1966, cînd 
pioniera înmîna florile 
recunoștinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirma 
la marea adunare popu
lară „Orașul Brăila este 
un oraș vechi care va îm
plini în ctirind 600 de ani, 
dar urmele existentei lo
cuitorilor pe aceste melea
guri sînt mult mai vechi 
și se pierd în negura vre
murilor... Creșterea rapidă 
a orașului este un rezultat 
al politicii partidului de in
dustrializare socialistă a 
țării, politică ce și-a găsit 
expresia și în dezvoltarea 
Brăilei".

Cuvinte emblematice pen
tru prezentul acelor ani 
ai Brăilei. Pentru prezentul 
dar, mai ales, pentru viito
rul orașului. Pioniera — 
cu momentul unic al „ce
rului curat și senin" în ini
mă — mai urcase în ie
rarhia școlii încă două cla
se. cu calificative dintre 
cele mai strălucite. Timp 
în care, la șantierul naval, 
sudorita Păuna Zainea „co
sea" cu electrozii incandes
cenți cele mai noi tipuri 
de nave socotite pe atunci

ferențiale. Epoca își acce
lera motoarele dezvoltării, 
bătăliile trebuiau cîștiga- 
te și la Brăila, din marș, 
iar învățătura pe brînci 
deschidea și mai multe 
porți șanselor de reușită. 
Pe platforma chimiei de la 

/Chișcani — loc bîntuit 
cîndva de ciulinii Bărăga
nului — miini destoinice 
fabricau celuloza, iar min
tea trimitea visul-ștafetă 
înainte, în anii ce urmau 
să vină.

— Cum au fost acești 
ani pentru dv. ?

— Ani buni — răspunde 
azi Viorica Piticaș. Pentru 
că și pentru orașul meu au 
fost ani buni.

Căutăm mărturii pentru 
anii buni ai orașului. Și 
astfel ajungem pe fale
ză, față în față cu șase 
stejari. ; Stejari sădiți în 
anul în care Brăila împlinea 
șase secole de atestare do
cumentară. Cite un stejar 
pentru fiecare secol. Acest 
copac, se știe, este simbolul 
puterii. Al neînfricării. Și al 
speranței biruitoare. Sădind 
stejari. intr-un oraș al 
salcimilor, brăilenii își le
gau desigur, în ziua lor de 
sărbătoare, speranțele în- 
tr-un viitor care începuse 
să se împlinească după vre
rea lor. Speranțe care, în 
noul arc de istorie a pa
triei, inaugurat de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, deveneau realitate

nul acesta vom avea agapa 
de 10 ani.

Cit au crescut în acest 
răstimp cei șase stejari să
diți la vîrsta rotundă, de 
șase ori centenară, a Brăi
lei ? Viguroși, desigur, dar 
încă departe de a-și împli
ni coroanele. Copacii pu
ternici au răbdare.

Cum a crescut orașul 7 
Orașul a mărșăluit nerăb
dător prin cincinale. Și 
județul, la fel. Maistrul 
Teodor Gurgu, de exemplu, 
a construit în acest răs
timp dintr-o parte în cea
laltă a orașului. Și atîtea 
fronturi edilitare s-au des
chis în acești ani : car
tierele Marna. Viziru I, II 
III. Radu Negru etc. 
Ghcorghe Bratosin, Erou 
al Muncii Socialiste, pen
sionar acum, „construia" 
întins și el în urmă cu 
zece ani la „Progresul". 
Uzina trecuse la fabrica
rea excavatoarelor compe
titive, avea și are nevoie 
de meseriași de înaltă cla
să. iar unul dintre oame
nii care au predat cu exi
gență aspra lecție a per
formanței s-a numit Gheor- 
ghe Bratosin. Diminețile, 
cînd. prin reflex, se tre
zește la orele de intrare 
In schimb și privește din 
blocul turn la fluxul viu. 
muncitoresc ce se îndreaptă 
spre uzină, el știe că în 
acest puternic fluviu se 
află multi din cei care au

cu nimic deosebită de a 
generației sale.

— Ce cale de viață v-ați 
ales după liceu ?

— Am dat examen la fa
cultate, am reușit și iată-mă 
în 1979 profesoară de fi
zică în orașul meu natal, 
întîiul meu an de profeso
rat a coincis cu începerea 
construcției noului cartier 
„Progresul".

Cei șase stejari sădiți pe 
faleză și-au adăugat alte 
și alte cercuri. Semnul 
vîrstei. al neîntreruptei lor 
călătorii spre maturitate. 
Cartierul despre care 
amintea interlocutoarea 
noastră s-a împlinit și 
el. Are acum în jur de 
6 000 apartamente. (Șase mii 
de apartamente din cele 
35 000 construite în Brăila, 
începînd cu borna de istorie 
1965 și pînă în prezent. 
Cartierul a urcat grăbit pe 
planșetă si, de acolo. în 
realitatea edilitară a Brăi
lei la indicația, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Rațiu
nea : muncitorii puternicei 
uzine brăilene să aibă casă 
cît mai aproape de uzină. 
Stejarii și-au adăugat noi 
cercuri ale vîrstei. cartie
rul „Progresul" s-a împli
nit frumos, maistrul Teodor 
Gurgu și-a asumat răspun
derea renovării cu migală 
și artă a edificiului-bijute- 
rie care este Teatrul „Ma
ria Filotti", iar fostul for
jor Costică Staicu a cîștigat

pariurile cu logaritmii și 
calculele integrale, deve
nind inginer, șef de schimb, 
exact in secția unde a lu
crat și unde a v^zut ce 
minuni se pot săvîrși pe o 
nicovală puternică. A mers 
înainte și viața lui Lazăr 
Iftodi, „Laminorul" îmbo- 
gățindu-se cu o nouă și 
modernă hală unde cilin
drii de forță și finețe pot 
modela intr-un singur an 
sute de mii de tone de pro
fite diferite atît de cerute, 
de așteptate de construcția 
de mașini — de la tracto
rul românesc și pînă la u- 
tilajele de ridicat. N-a stat 
pe loc nici viața Păunei 
Zainea, sudoriță maistru 
acum, ale cărei cordoane 
incandescente leagă Trainic, 
pe calele șantierului naval, 
cargouri felurite, dar mai 
ales supertraulerele de 
pescuit oceanic de tip „At
lantic" și navele de apro
vizionare a platformelor de 
foraj marin implantate în 
anii din urmă pe platoul 
continental al Mării Negre, 
între timp, tatăl Vioricăi 
Piticaș, a ieșit la pensie 
și-i șade bine ca bunic".

— Cine l-a făcut bunic?
— Cine altcineva decît 

unica lui fiică, adică eu?
— Băiat sau fată ?
— Băiat, și-1 cheamă Ma

rius. în 1985 a împlinit 
3 ani...

Ani rodnici, pe multiple 
planuri. în cele două dece
nii ale „Epocii Ceaușescu", 
industria județului a ajuns 
să realizeze întreaga pro
ducție de excavatoare a 
țării, peste 90 la sută din 
producția de fibre artifi-- 
ciale, aproape 24 la sută 
din producția de fibre și 
fire chimice, 18,1 la sută 
din cea de celuloză etc. Ani 
de creație, de împliniri.

Ne spune. în încheiere, 
fosta pionieră :

— Am muncit, am deve
nit profesoară. îi învăț pe 
alții lecția muncii, am o • 
familie, un copil, o casă, 
satisfacții, planuri de vii
tor. Toate au venit firesc, 
fără să forțez cîtuși de 
puțin „mina destinului". 
Așa cum au venit și pen
tru colegii mei de genera
ție, pentru milioane și mi
lioane de oameni din pa
tria noastră.

„Timpu-i aur. pe care-1 
bați cu efigia muncii 
tale..."

Decenii de aur intrate de
finitiv pe poarta Iste
riei.

Ilie TANASACHE

ZILEI DE 1 MAI

PRODUCȚIE FIZICĂ 
PESTE PREVEDERI, Angajate 
intr-o susținută întrecere în cin
stea zilei de 1 Mai. tot mai multe 
colective muncitorești din județul 
Prahova, organizîndu-și mai ^bine 
fluxurile de producție, introducînd 
în fabricație noi și modernizate 
tehnologii de mare randament, 
reușesc să-și depășească sarcinile 
la producția fizică. Astfel, s-a reu
șit ca de la începutul anului și 
pînă în prezent să se obțină peste 
plan 5 600 tone cărbune energetic, 
1 600 tone toluen, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalului prin 
așchiere în valoare de peste 17 mi
lioane de lei. cherestea, confecții 
textile și altele. Datorită unor co
menzi exprese din partea unor 
parteneri de peste hotare, o mare, 
parte din produsele realizate peste 
plan au luat calea exportului. Prin
tre colectivele care se înscriu la 
panoul întrecerii cu cele mai fru
moase rezultate se numără cele de 
la mina Filipeștii de Pădure. Sec
torul carbonifer Ceptura. întreprin
derea de stofe „Dorobanțul" din 
Ploiești. Combinatul petrochimic 
Brazi, Rafinăria Ploiești-Sud și Fa
brica de mașini-unelte din cadrul 
întreprinderii „1 Mai" Ploiești. 
(Constantin Căpraru, coresponden
tul „Scînteii").

ÎN PRO- 
cu rezultate 
„în fiecare

ZILE RECORD
DUCȚIE. Aplicînd 
deosebite inițiativa 
schimb — randamente maxime pe
post", minerii de la Voivozi au 
extras peste prevederi. în perioa
da care a trecut de la începutul 
anului, aproape 94 000 tone lignit. 
Cu cele mai bune rezultate se în
scriu sectoarele Suplac și Cuzap II. 

^Desfășurînd larg întrecerea socia

listă în întîmpinarea zilei de 1 Mai. 
harnicul colectiv de aici s-a anga
jat să întregească la 100 000 tone 
bilanțul producției suplimentare, 
în acest scop, au fost date în ex
ploatare noi abataje dotate cu 
complexe mecanizate de înaltă 
productivitate în sectoarele Cuzap 
și Jurteana III. Miercuri, joi și 
vineri sînt declarate „Zile record 
în producție", estimindu-se depăși
rea sarcinilor de extracție din sub
teran cu 400 tone cărbune. (loan 
Laza, corespondentul „Scînteii").

LIVRĂRI SUPLIMENTA
RE LA EXPORT.
întîmpine cu rezultate deosebite 
ziua de 1 Mai, oamenii muncii din 
industria județului Mureș obțin 
succese importante în îndeplinirea 
planului la export. Astfel, in pe
rioada care a trecut din acest an, 
chimiștii, constructorii de mașini, 
electroniștii și lucrătorii din alte 
ramuri ale industriei județului au 
livrat pe adresa partenerilor ex
terni. în plus față de sarcinile de 
plan, importante cantități de în
grășăminte chimice, articole tehni
ce din cauciuc, aparatură electro
nică, utilaje tehnologice pentru 
exploatarea și industrializarea lem
nului._ mașini textile și alte pro
duse în valoare de peste 70 mili
oane tei. între unitățile cu cele 
mai bune rezultate în îndeplinirea 
planului la export se numără Com
binatul „Azomureș" și întreprinde
rile „Prodcomplex" și „Electromu- 
reș" din Tîrgu Mureș. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

PRODUSE UTILE ECO
NOMIEI NAȚIONALE. Pu- 
ternic angajate în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în întîmpina
rea zilei de 1 Mai, colectivele între
prinderilor economice vasluiene ra
portează noi și remarcabile realizări. 
Acordînd atenție prioritară produc
ției fizice, ele au realizat peste 
prevederi, în perioada care a tre
cut din acest an. produse electro
tehnice în valoare de 17,2 milioa
ne lei. produse de mecanică fină, 
optică și echipamente hidraulice 
totalizînd 12 milioane lei. mașini 
unelte speciale pentru prelucrarea 
metalelor și altele. Totodată, au 
livrat economiei naționale 125 000 
corpuri abrazive, utilaje geologice 
pentru industria alimentară, con
fecții și altele. Cele mai importan
te depășiri la producția fizică au 
înregistrat colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinderea Meca
nica, întreprinderea de aparate de 
măsură și control Vaslui. între
prinderea de elemente pneumatice 
și aparate de măsură din Birlad. 
(Petru Necula, corespondentul 
„Scînteii").
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teptate de popoare. Dimpotrivă, în 
acest timp au continuat politica 
de înarmări, amplasarea de noi 
rachete. România S-a pronunțat 
pentru oprirea sau înghețarea, pe 
timpul desfășurării negocierilor, a 
înarmărilor nucleare, pentru înce
tarea amplasării rachetelor ameri
cane pe continentul european și a 
contramăsurilor nucleare sovietice, 
considerînd că luarea unor aseme
nea măsuri ar demonstra dorința 
reală a celor două părți de a se 
ajunge la un acord corespunzător, 
în acest spirit, am salutat propu
nerile făcute recent de Mihail 
Gorbaciov, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., privind institui
rea, pe întreaga durată a tratati
velor, a unui moratoriu asupra 
producerii, testării și amplasării 
de arme nucleare și cosmice. Am 
apreciat ca deosebit de pozitivă 
hotărîrea Uniunii Sovietice de a 
trece în mod unilateral la înce- 

9 tarea, pînă în luna noiembrie 1985, 
a amplasării rachetelor sale cu 
rază medie de acțiune și la suspen-

.darga înfăptuiri.! alțor contramă- 
suri în Europa. Ne exprimăm spe
ranța că aceste propuneri și mă
suri vor găsi ecoul cuvenit și din 
partea S.U.A.

Problemele discutate în cadrul 
tratativelor sovieto-americane de 
la Geneva privesc toate popoarele 
lumii — și, de aceea, considerăm 
că toate țările trebuie să-și aducă 
contribuția la soluționarea lor. în 
mod deosebit este necesar ca țările 
din cele două pacte militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— să se întîlnească, să discute și 
să contribuie, în forme corespun
zătoare, la succesul acestor nego
cieri. '

Apreciem, totodată, că se impune 
să fie intensificată activitatea în 
cadrul diferitelor organisme și con
ferințe internaționale — care pot 
aduce o contribuție deosebit de 
importantă la întărirea încrederii 
între state, la afirmarea politicii 
de destindere, colaborare și pace.

România se pronunță consecvent 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
dintre state numai pe cale paș-

nipă, prin tratative, pentru renunrk 
'țarea ’lâ folosirea forței în 'relați- 7 
ile internaționale.

La baza relațiilor sale cu cele
lalte state, țara noastră situează 
ferm principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, ale drep
tului fiecărui popor de a se dez
volta liber, potrivit propriilor sale 
interese și aspirații.

Sîntem preocupați de agravarea 
situației economice mondiale, care 
afectează, practic, toate statele 
lumii, și în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare. Este în intere
sul tuturor țărilor, inclusiv al celor 
dezvoltate, să se ajungă în cel mai 
scurt timp Iș negocieri reale pen
tru soluționarea globală a proble
melor subdezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe, extrem de mani, 
ale țărilor în curs de dezvoltare 
— și pentru realizarea noii ordini 
economice mondiale.

Realitățile demonstrează că 
soluționarea justă și durabilă a 
problemelor complexe din viața

mondială nu poate fi asigurată 
decît cu' participarea activă, egală 

'a tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau orînduire socială, 
în acest spirit, ne pronunțăm pen
tru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale în soluționa
rea democratică a problemelor de 
care depind asigurarea păcii și 
progresul popoarelor.

Apreciem că România și Canada 
— care au conlucrat și conlucrează 
activ în diferite organisme inter
naționale — pot aduce și în vii
tor o contribuție importantă Ia a- 
firmarea politicii de pace, secu
ritate și destindere, întărind con
tinuu colaborarea lor atît pe plan 
bilateral, eît și pe arena mondială.

încredințat că vizita pe care o 
efectuăm în Canada va marca un 
moment important în dezvoltarea 
bunelor relații dintre țările și po
poarele noastre, doresc să toastez :

— în sănătatea doamnei guver
nator general și a domnului prim- 
ministru, a poporului canadian 
prieten ! Pentru pace și colabo
rare în întreaga lume ! (Aplauze).

ToVârășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, ■ și toyșeășa,;.-, Elena Ceaușescu; 
împreună cu guvernatorul general 
al Canadei. Jeanne Sauvd. au pri
mit. marți dimineața, la palatul gu
vernamental din Ottawa, pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
Canada.

Ambasadorii a numeroase țări au 
adresat urări de succes vizitei în 
Canada și au adus șefului statului 
român un cald omagiu, expresie a 
stimei și prestigiului de care se bu
cură pe arena internațională politi

ca "de ’ pdde,'flestiridere. de înțelege
re. prietenie și colaborare cu toate 
națiunile," promovată cu consecven
ță de România socialistă.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au ciocnit 
o cupă de șampanie cu șefii misiu
nilor diplomatice cu care s-au în
treținut într-o atmosferă cordială. 
S-au transmis președintelui Româ
niei salutări călduroase din partea. 
șefilor de stat și de guvern repre- 
zentați de ambasadori, împreună cu 
expresia dorinței acestora de a se 
dezvolta legăturile de prietenie și

cooperare dintre România șl țările" 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe ambasadorii 
acreditați la Ottawa să transmită 
salutul său prietenesc și cele mai 
bune urări șefilor statelor și guver
nelor lor. iar popoarelor respective 
— urări de progres, prosperitate și 
pace.

La primire au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, și 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Primirea ministrului energiei, 
minelor si resurselor

Toastul guvernatorului general al Canadei, doamna Jeanne Sauve
(Urmare din pag. I)

drul relațiilor Est-Vest, în alte 
probleme cruciale de pe scena in
ternațională. Fiecare dintre țările 
noastre depune eforturi conside
rabile pentru a contribui la redu
cerea tensiunilor. Pentru Canada, 
dialogul politic este un element 
necesar în orice tentativă de a 
îmbunătăți climatul Est-Vest. Ca

nada recunoaște în România un 
purtător de cuvînt principal, rol 
conferit de diplomația dum
neavoastră activă și independentă.

Cunoaștem planurile de dezvol
tare economică a patriei dumnea
voastră și vrem să vă asigurăm 
de disponibilitatea noastră. După 
cum știți, noi sîntem gata să ex
tindem colaborarea în alte sec
toare, în măsura în care planurile

dumneavoastră impresionante le 
iau în considerare.

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu,

Canada este foarte mulțumită 
să vă primească. Ea nutrește sen
timente sincere de prietenie pen
tru poporul dumneavoastră și do
rește să dezvolte această priete
nie, să o vadă exprimată în mul

tiplicarea schimburilor în toate 
domeniile. Și aceasta nu poate fi 
decît în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii mondiale.

Doamnelor și domnilor, în nu
mele dumneavoastră, al meu și al 
compatrioților mei, ridic acest 
pahar în cinstea domnului pre
ședinte Ceaușescu, a doamnei 
Ceaușescu, în cinstea României ! 
(Aplauze).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENĂ CEAUȘESCU

AU FĂCUT O VIZITĂ LA PARLAMENTUL CANADIAN
(Urmare din pag. I) 
exprimat, totodată. întreaga gratitu
dine a parlamentarilor canadieni 
pentru posibilitatea ce le-a fost ofe
rită de a se întilni cu șeful statului 
român. în toastul său. președintele 
Camerei Comunelor. John Bosley, a 
spus : ..îmi face o deosebită plăce
re să vă intimpin aici, astăzi, și să 
vă ofer acest dejun împreună cu 
președintele Senatului, domnul Char
bonneau. Sînt pe deplin conștient cit 
de importantă este crearea unei în
crederi politice mai mari între Est 
și Vest, dacă dorim să așezăm rela
țiile pe o bază mai bună. Sînt. de 
asemenea, conștient de rolul pe care 
dumneavoastră, Excelență, l-ați avut 
in atît de multe acțiuni. în efortu

rile de îmbunătățire a înțelegerii 
Est-Vest.

Pot să vă asigur. în ceea ce mă 
privește, de interesul sincer al mem
brilor Camerei Comunelor, indife
rent cărui partid aparțin ei. față de 
reducerea încordării si diminuarea 
barierelor între Est și Vest pentru 
a face posibilă o mai bună înțele
gere reciprocă, o colaborare largă, 
precum și tot mai multe contacte 
și schimburi".

în continuare, vorbitorul a spus : 
„Vizita dumneavoastră și excelentele 
relații dintre Canada și România pot 
fi considerate ca un model de ra
porturi Est-Vest în general. Sîntem 
conștienți de rolul pe care l-ați în
deplinit personal în dezvoltarea a

cestor relații. Din aceste motive, vi
zita dumneavoastră are un caracter 
special pentru toți membrii Camerei 
Comunelor și doresc să vă mulțu
mesc. dumneavoastră și doamnei 
Elena Ceaușescu, pentru timpul acor
dat întîlnirii cu noi.

Sperăm că vizita dumneavoastră 
va constitui un mare succes și o ex
periență fericită".

în încheierea dejunului a vorbit 
președintele Senatului, Guy Char
bonneau, care a spus : „Se întîmplă 
cu adevărat rar, dacă nu chiar nici
odată, să primim asemenea oaspeți 
care îndeplinesc un -rol deosebit pe 
plan național și internațional, care au 
adus beneficii prin lucrările lor, tra
duse în mai multe limbi de largă 

circulație, lumii științelor naturale și 
științelor sociale.

Profit de această ocazie pentru a 
sublinia ceea ce țările noastre au in 
comun și facilitează înțelegerea re
ciprocă, făcînd ca prezența dumnea
voastră între noi să constituie o săr
bătoare, pentru care nu ne putem 
exprima îndeajuns recunoștința noas
tră".

Punînd în evidență aceste afinități, 
vorbitorul a subliniat că ele consti
tuie o bază temeinică’pentru dezvol
tarea unei tot mai largi colaborări 
între România și Canada, intre po
poarele țărilor noastre, pentru pro
gres și pace în lume.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă oaldă, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază, la 
reședința oficială din Ottawa, pe mi
nistrul canadian al energiei, minelor 
și resurselor. Patricia Carney.

La primire au participat Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Alexandru Roșu, minis
tru, secretar de stat la Ministerul 
Comețțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Carol 
Dina, consilier al președintelui Re
publicii, Emilian Rodean, ambasado
rul României la Ottawa.

Au participat, de asemenea. I. Tel
lier. adjunct al ministrului canadian 
al energiei, minelor si resurselor. 

S. Probyn, consilier ministerial. Ja
mes Donnely, președintele companiei 
„Atomic Energy of Canada Ltd“, 
Jack Howett, președintele organiza
ției „Candu Industries", Jacques 
Simard, ambasadorul Canadei la 
București.

In cadrul convorbirii au fost re
levate bunele raporturi statornicite 
între România și Canada, ce își gă
sesc expresie în continua dezvoltare 
a colaborării și cooperării economice, 
a schimburilor industriale, tehnico- 
științifice și in alte domenii de inte
res reciproc, context în care se în
scrie și colaborarea româno-canadia- 
nă în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice.

S-a evidențiat, totodată, hotărîrea 
comună de a se promova forme noi, 
superioare, de cooperare, inclusiv prin 
crearea de societăți mixte, relevin- 
du-se posibilitățile extinderii și di
versificării schimburilor reciproce în 
domenii importante cum sînt mate
riile prime, energetica, construcția 
de mașini și aplicarea tehnologiilor 
avansate, inclusiv pe terțe piețe.

în timpul, convorbirii a fost subli
niată necesitatea așezării la baza 
raporturilor economice româno-cana- 
diene a unor acorduri de lungă du
rată care să le confere trăinicie și 
stabilitate.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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O BĂTĂLIE A MARILOR AMBIȚII

CEA MAI SCURTĂ CAMPANIE SĂ FIE Șl CEA MAI BUNĂ!
în unități agricole din județul Buzău, unde eforturile pentru încheierea la 20 aprilie 

a insămințărilor sînt însoțite de grija pentru o calitate ireproșabilă a lucrărilor

ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEIP
Aseară, 16 aprilie, la Direcția agricolă a județului Buzău, din toate 

cele 14 consilii unice au sosit vești despre încheierea unor lucrări de 
sezon și intrarea în faza finală a celei mai importante — însămințarea 
porumbului, realizată în proporție de 66 la sută. Un număr de 15 uni
tăți cooperatiste au terminat semănatul porumbului, la acestea adău- 
gindu-se numeroase ferme din întreprinderile agricole de stat și din 
cooperative agricole cu pondere mai mare la această cultură. Rezulta
tele înregistrate pînă acum în această campanie aflată sub semnul ur
genței sînt expresia concretă a ceea ce numim „mobilizarea totală a 
forțelor11. Aici, ca pretutindeni de altfel, s-a făcut dovada marii capaci
tăți de mobilizare a organizațiilor de partid, a spiritului de abnegație 
al mecanizatorilor și specialiștilor pentru a realiza cea mai scurtă cam
panie. in condiții de calitate ireproșabilă. In expresie cifrică, rezulta
tele din ultimele 3 zile arată astfel :

Ziua Pregătit teren 
(hectare)

Semănat total 
(hectare)

Semănat porumb 
(hectare)

simbătă 10 445 9 560 7 749
duminică 10125 9 441 9 045
luni 9 800 9 557 9 052

Faptul că duminică, spre exemplu, la porumb s-au insămințat cu 
1 296 hectare mai mult decit simbătă și că plusul s-a menținut și in 
ziua de luni demonstrează hotărîrea oamenilor muncii din agricultura 
județului Buzău de a spori la maximum viteza la semănat și a în
cheia această importantă lucrare la termenul stabilit — 20 aprilie.

O viteză zilnică de circa 10 000 hectare ne îngăduie să încheiem se
mănatul la termenul stabilit de conducerea partidului, respectiv la data 
de 20 aprilie, ne spunea 'directorul direcției agricole, Gheorghe Drăgoi. 
Lucrînd din plin, cu toate forțele necesare de care dispunem și asigu- 
rind calitatea impusă de nivelul producțiilor la care sîntem hotărîți să 
ajungem ! Din punct de vedere al organizării, al mobilizării forțelor, 
la nivelul județului și în marea majoritate a unităților agricole, acest 
lucru este pe deplin posibil. A apărut însă o neconcordanță între posi
bilitățile efective de lucru și cantitățile de carburanți de care dispunem 
zilnic. Este imperios necesar să avem zilnic aproximativ 150 tone mo
torină pentru a realiza viteza de lucru care să asigure încheierea se
mănatului în timpul optim. Avem în vedere faptul că în această pe
rioadă suprafețele mari ce trebuie însămînțate cu porumb, soia și fa
sole impun să lucrăm cu un ritm din ce în ce mai mare. Din punct 
de vedere al organizării sîntem pregătiți să facem față acestei viteze.

Oameni exemplari, organizare 
exemplară, rezultate pe măsură

Adrian Bănică, președintele și 
inginerul-șef al C.A.P. Pogoanele, ne 
spunea că. în ultima decadă a lunii 
martie, avea zilnic, dimineața, cînd 
se scula, un adevărat coșmar. Pen
tru că. spunea el, mă gîndeam că 
azi, în mod firesc, trebuia să 
semănăm mazărea, azi — lucerna, azi 
să plantăm cartofii etc., iar zăpada 
nu se mai topea. Acum, la 14 zile 
de la începerea campaniei de lnsă-

O AUTOCRITICĂ PROMPTĂ
Ferma nr. 8 „Curca" « LAS. 

Stîlpu a obținut anul trecut 
rezultate bune și foarte bune. 
De exemplu, pe sola la care 
ne-am oprit s-a realizat o pro
ducție’ mâine de porumb — pes
te 6 100 kg boabe la hectar, în 
condiții de neirigare și de se
cetă. Recoltarea mecanică a lă
sat și aici, ca și în alte locuri, 
o mare cantitate de resturi ve
getale. care neadunate la timp 
a îngreunat pregătirea terenu
lui și după părerea noastră sola 
nu trebuia insămînțată în sta
rea în care se găsea. Pînă la 
urmă este de acord cu aceasta 
și inginerul Emil Olteanu, 
șeful fermei, pentru că — aici 
apare paradoxul — specialistul 
este un om cu simțul datoriei, 
cu pricepere, cu . voința de a 
obține rezultate bune și in acest 
an. Dovada acestor afirmații 
sînt solele excepțional pregăti
te din apropiere, unde se sea
mănă soia, celelalte suprafețe 
însămînțate pînă acum. După 
ce a chibzuit și s-a sfătuit cu 
mecanizatorii și cu specialiștii 
ierarhic superiori lui a găsit 
soluția pentru o pregătire mai 
bună a patului germinativ. A- 
cest lucru trebuia șă-l facă de 
la început. 

mînțări, privește cu speranța pe cer, 
doar, doar va ploua. Pentru că, dacă 
ar ploua, zice el. numai două zile, 
„aș avea anul agricol în buzunar". 
Prin „anul agricol în buzunar" pre
ședintele cooperativei înțelegînd că, 
in condițiile de calitate ireproșabilă 
in care s-a lucrat și se lucrează la 
semănat în această primăvară, se 
poate asigura o răsărire bună, se

Motivul autocriticii...

creează toate premisele pentru obți
nerea producțiilor stabilite.

Cîteva date 'privind stadiul lucră
rilor în această unitate probează cu 
temeinicia faptelor că aprecierea 
președintelui este de acum certitu
dine. Din cele 3 200 hectare., pe care 
le au de însămînțat în această pri
măvară, sămînta a fost pusă pînă 
acum pe mai mult de 2 000 hectare. 
Viteza realizată zilnic la semănat, 
mai mare cu 30 pină la 40 la sută 
fată de cea planificată, permite ca 
însămînțările să se încheie sigur 
pină simbătă. 19 aprilie.

Este justificată întrebarea : cum 
in această unitate viteza stabilită la 
semănat este depășită substanțial ? 
Răspunsul este cît se poate de 
simplu. Aici, ca în foarte multe alte 
locuri, s-a înțeles că factorul hotări- 
tor, de care’ depinde totul în această 
campanie, este omul de pe tractor. 
Randamentul pe care-1 realizează 
acesta. Iar. în acest sens, excelenta 
organizare și disciplina desăvîrșită 
în ce privește respectarea programu
lui de lucru pot fi luate drept mo
del. Un „amănunt" — care nu în 
puține locuri am constatat că nu 
i se dă suficientă atenție — aici, la 
ora 6. mecanizatorii trebuie, și de 
fapt așa se și intîmplă, să fie pe 
tractor. La ora 6 ei nu mai așteaptă 
nici un minut ca să li se asigure 
semințele, erbicidele. îngrășămintele 
chimice etc. Și aceasta pentru că 
seara tot ce este necesar pentru a 
doua zi este transportat la fiecare 
loc de muncă. Iar paznicii, „ca nu 
cumva să-i prindă somnul", încarcă 
semănătorile și le pregătesc să fie 
gata de a intra în brazdă odată cu 
ivirea zorilor. Așa se face că me
canizatorului, venit și urcat în cabi
na tractorului, nu-i rămîne decit 
să facă o ultimă verificare, să în
toarcă cheia de contact și să înceapă 
lucrul.

De la președintele acestei coope
rative agricole, cu care am discutat 
mai pe larg, am reținut un fapt nu 
lipsit de semnificație privitor la 
măsurile tehnice și organizatorice ce 
se impun a fi aplicate în condițiile 
specifice acestei primăveri, pentru a 
exista garanția obținerii producțiilor 
planificate. „Să execuți un volum de 
lucrări prevăzute pentru 60 de zile, 
în mod normal, în numai 20 de zile 
— ne spune acesta — nu-i treabă 
simplă. Nu-ți poți permite să iro
sești timpul și, ceea ce este esențial 
acum, să faci rabat la calitate. Cea 
mai acută problemă este păstrarea 
apei în sol. De aceea, ne-am organi
zat de așa manieră să nu pregătim 
mai mult teren, decit capacitatea 
zilnică de semănat. Și. rețineți, pre
gătim terenul numai noaptea. în 
schimbul doi, deoarece în acest fel 
pierderile de apă din «ol sînt mi
nime".

Am insistat asupra modului 4n 
care se lucrează la C.A.P, Pogoa- 
nele, îritrucît la fel , se . acționează . 
și în celelalte unități din consiliul 
unic Pogoanele. Tovarășul Ion Sultă- 
nescu, președintele acestui consi
liu, pe care l-am găsit la o for
mație de lucru de la C.A.P. Scu- 
telnici, ne-a oferit argumente care 
întăresc această afirmație. Reți
nem că din cele peste 11 000 ha 
prevăzute a se însămînța în această 
primăvară sămînța a fost pusă sub 
brazdă pînă luni seara pe aproape 
7 000 hectare. Că ritmul zilnic de 
lucru a crescut la peste 800 hecta
re, ritm de natură să asigure în
cheierea lucrărilor la termenul 
stabilit. Buna organizare, ordinea în 
care se lucrează au mai multe 
explicații. Subliniem una din ele, 
ce ține mai ales de modul de orga
nizare a muncii. Era ora 12. Rînd 
pe rînd, la unul din punctele de 
lucru dinainte stabilite soseau șefii 
de fermă. Aruncăm o privire mi
rată spre grupul ad-hoc consti
tuit într-o scurtă ședință. întrebăm 
dacă nu cumva ar fi mai bine ca 
această întîlnire să aibă loc seara. 
Inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial, Ion Mocanu, ne spune că 
fac acest lucru nu din comoditate, 
ci pentru că avantajele practice 
sînt infinit mai mari, dacă se face 
planificarea lucrărilor pentru a 

doua zi din timp, și nu seara tîr- 
ziu. Pentru ca tot ce se planifică 
pentru a doua zi să se poată rea
liza întocmai este nevoie să se ia 
măsuri încă din cursul zilei, întru- 
cît, seara tîrziu, nu se poate in
terveni eficient mai ales atunci 
cînd se impun unele schimbări în 
desfășurarea programului inițial.

Sensul unei expresii mai pujin obișnuite:
„ne grăbim grădinărește"

Unei unități agricole care este 
prima pe județ Ia cultura legume
lor și are, în general, o bună ex
periență în acest domeniu i se 
pretinde desigur să fie și în aceste 
zile pe un loc de frunte în ce pri
vește pregătirea producției de le
gume din acest an. C.A.P. Gheră- 
seni — pentru că la această uni
tate ne referim — reușește să se 
situeze la nivelul acestor exigențe ? 
Președintele cooperativei, inginerul 
Valeriu Călin, ne precizează, de la 
început, că aici campania de primă
vară se va încheia miercuri, 17 
aprilie. „Cu legumele treaba este 
mai complicată — continuă pre
ședintele cooperativei. Aici ne 
grăbim... grădinărește. Ne-am pro
pus să obținem în acest an, în me
die la hectar, 24 tone de ceapă și 
50 tone de tomate, față de 19 tone 
ceapă și 39 tone tomate, cit am

Oriunde se muncește în cîmp 
este prezent, sprijinind cu fapta,

activistul de partid
Pe o solă numită „Pogoanele 

vechi", de la ferma nr. 2 a C.A.P. 
Smîrdanu, unde ajungem împreună 
cu președintele unității, tovarășul 
Petre Nicolae, întîlnim. intre alții,- 
pe tovarășul Lică Ștefan și pe to
varășul Aurel Mușat. Ei au fost co
legi de muncă și. într-un fel. sînt și 
acum. în aceste zile, tot colegi de 
muncă. Lică Ștefan, activist al comi
tetului județean de partid, venit aici 
să ajute cooperativa agricolă din 
Smîrdanu. a fost mecanizator, iar 
Aurel Mușat este mecanizator și lu
crează în cadrul formației de semă
nat. Ei au fost cu mai multi ani în 
urmă colegi în același S.M.A. Fru
moasă și. din multe puncte de ve
dere. semnificativă întîlnire. Acum 
fac amîndoi același lucru, fiecare cu 
răspunderile lui. dar spre folosul 
rodniciei pămîntului. pentru pîinea 
tării. Am întîlnit în unitățile agri
cole-din județul Buzău; mu la sediile 
unităților, ci direct pe cîmp. la punc
tele de lucru, la formațiile de meca
nizare. activiști de partid de la județ, 
de la comune, specialiști de la direc
ția agricolă, de Ia consiliile agroin
dustriale — fie
care acolo unde 
arc răspundere 
prin programul do 
organizare care 
există de la județ 
pină Ia ultima 
fermă. Acest fapt 
explică, între al
tele, și modul ope
rativ și eficient în 
care sînt cunoscu
te și soluționate 
problemele firești 
ce apar în cursul 
unei asemenea ac
țiuni desfășura
te contracronome- 
tru. De exemplu, 
tovarășul LicăȘte- 
fan, ca și cei J mai 
mulți activiști, 
aflați în unități 
de la începutul 
campaniei, este 
prezent în cîmp 
odată cu mecani
zatorii și se în
toarce odată cu

Este o Întîlnire ce nn durează mal 
mult de jumătate de oră, după 
care șefii de fermă, toți ceilalți, 
care au răspunderi în conducerea 
lucrărilor își continuă activitatea 
in cîmp și se îngrijesc pentru a 
asigura condițiile reluării activită
ții in ziua următoare de la prima 
oră.

realizat anul trecut. Pînă acum, 
ceapa a fost semănată pe toate cele 
45 hectare prevăzute, 6 hectare de 
solarii au fost plantate cu tomate și 
continuăm cu pregătirea terenului, 
erbicidarea și semănatul roșiilor în 
cîmp. La legume, mai mult ca la 
oricare alte culturi, graba strică 
treaba. Altfel spus, prima noastră 
grijă este calitatea ireproșabilă a 
lucrărilor. Avansul cîștigat se da
torează numai participării exem
plare la muncă".

N-am mai cerut lămuriri supli
mentare, fiindcă, trecînd pe la fer
ma legumicolă, ne-am convins : în 
cîmp se aflau la diferite lucrări 
peste 200 de cooperatori și meca
nizatori. O imagine care, cu fi
rească plăcere, poate fi întîlnită în 
foarte multe unități agricole din ju
dețul Buzău.

ei. Avînd profesia de bază de meca
nizator, el ajută efectiv in chestiuni 
de organizare a muncii, în soluțio
narea unor probleme tehnice atunci 
cînd este nevoie. Luni, bunăoară, el 
acorda un ajutor direct formației de 
mecanizare care pregătea terenul și 
însămînța porumbul în sola respecti
vă, urmărind respectarea strictă a 
normelor privind densitatea și a celor 
legate de prepararea și administrarea 
erblcidelor. norme stabilite diminea
ța la fața locului de către șeful fer
mei. inginerul Aurelian Vasile. care 
conducea o altă formație de lucru 
într-o solă aflată la o distantă apre
ciabilă.

Ca și In anii trecuți, Comitetul ju
dețean de partid Buzău a avut în 
vedere ca activiștii de partid și de 
stat repartizați pe lingă unitățile a- 
gricole in actuala campanie să fie 
nu numai buni organizatori și oa
meni cu experiență, ci. prin ; rtătu- 
ra profesiilor de bază, să cunoască 
■curh -se”' lucrează pămîntul. Ca 'șî 
Ștefan Lică, și ceilalți activiști pe 
care i-am întîlnit pe parcursul rai
dului nostru : Octavian Călin, Con-

Doi oameni s-au reîntilnit, fiecare cu atribuțiile și 
răspunderile lui, pe. același front și cu aceeași do
rință : recolte cît mai mari I Activistul de partid Ște
fan Lică, fost mecanizator, și fostul lui tovarăș de 

muncă, mecanizatorul Aurel Mușat

Astfel de imagini - teren excelent pregătit pentru semănatul soiei ca și 
al altor culturi - pot fi intilnite pretutindeni în unitățile agricole din județul 

Buzău

stantin Răduca. Constantin Nițu 
și Constantin Dodan, ne-au convins 
că ei, și' toți cei care au răspun
deri în această campanie, fie că 
lucrează in aparatul de partid sau 
de stat. își făceau datoria fiecare 
după puterea și experiența lui. a- 
jutind efectiv unitatea în care se 
află. La C.A.P. Găvănești — de e- 
xemplu — specialiștii fiind mai ti
neri și cu mai puțină experiență nu

în general bine, dar
Trecusem înainte de a sosi la 

punctele de lucru de la ferma nr. 2 
a C.A.P. Smîrdanu ia Comitetul co
munal de partid Brădeanu. de care 
aparține și satul Smîrdanu. Consta
tăm și aici preocuparea atentă, fi
rească, a cadrelor din conducerea 
comunei pentru buna desfășurare a 
lucrărilor agricole din aceste zile. 
Secretarul comitetului comunal de 
partid, tovarășul Mircea Dumitrașcu, 
ne înfățișează modul în care a fost 
organizată activitatea comandamen
tului comunal, cum au fost nomina
lizate răspunderile pe fiecare cadru 
de conducere, prioritățile, măsurile 
stabilite și modul în care este urmă
rită îndeplinirea lor. Lucruri bune 
deci, se poate spune, deși unele im
precizii în cunoașterea situației la zi, 
unele nepotriviri între ceea ce ni se 
spune și ceea ce constatăm mai 
tîrziu. ca și faptul că la ora 9.30 șe 

«aflau acolo și secretarul comitetului . 
comunal' de ‘ partid și? secretara..șd-- “ 
junctă * a .comitetului comunal 
de partid. tovarășa Alexandra 

‘‘BărZoi.'''’Și ;'ViceplHe^ă'dintele 1 con-' 
siliului popular comunal, tovarășul 
Constantin Belu. sînt semne care în
dreptățesc cerința ca să existe o an-

„M merii plinii" 
Luni, la începerea raidului nostru in județul Buzău, pe sola 34 a 

cooperativei agricole Florlca, din consiliul agroindustrial Mihăilești, me
canizatorii Gheorghe Colciu și Emil Vrinceanu lucrau la semănat de la 
ora 6. Președintele cooperativei agricole. Dumitru Andronescu, cu care 
ne-am intilnit ieri dimineață, la încheierea documentării, înainte de a ieși 
din județ ne-a precizat că „luni, cei doi mecanizatori au însămințat fie
care cite ÎS hectare și sint hotărîți ca pină la. ora 12 să termine cu po
rumb această solă, după care vor trece pe sola alăturată, unde lucrează 
alți doi mecanizatori, la fel de buni, Ion Moise și Ion Liță". Pornind de la 
experiența ultimilor doi ani, cind au obținut in medie 16 tone porumb 
știuleți la hectar pe solele cultivate în sistem intensiv, conducerea coope
rativei, împreună cu mecanizatorii au acordat o deosebită atenție pregăti
rii culturii intensive pe cele 200 hectare.

Mecanizatorii ne spun că ei toți s-au angajat, și își vor îndeplini 
angajamentul, de a încheia semănatul porumbului pentru consum pe cele 
340 hectare pînă cel mai tîrziu joi. Ridică apoi mina in chip de salut și 
urcă grăbiți pe tractoare. ,

E gestul de grabă, de neodihnă, semnul dorinței de a vedea împlinită 
o muncă de care ei primii sînt conștienți cit de mare și de importantă 
este. Gest întîlnit la sutele de mecanizatori pe care i-am întîlnit pe 
ogoare. „Minerii plinii" — cum i-am numit — își țin cuvintul !

Anghel PARASCHIV, Aurel PAPAD1UC, 
Iosif POP, Stelian CH1PER

aveau siguranța necesară la pregă-- 
tirea erbicidelor lichide. împuterni
citul comitetului județean de partid, 
inginerul agronom Mihai Șerban. i-a 
ajutat țnsă operativ și efectiv la 
prepararea lor și s-a preîntîmpinat 
astfel apariția unor greșeli la doza
re care ar fi afectat cultura șl. im
plicit, s-a cîștigat timp, fluxul lu
crărilor nefiind întrerupt.

și mulfe aproximații 
gajare mai concretă, mai la obiect, 
cerința ca aceste cadre să se afle mai 
mult în teren, pentru că. de exemplu, 
vicepreședintele spunea că de patru 1 
zile nu a mai fost în cooperativa 
agricolă de care răspundea, ceea ce 
probabil și explică nepotrivirea da
telor privind pregătirea terenului și 
stadiul însămințării la cooperativa 
din Smîrdanu. Ar mai fi. de aseme
nea, de adăugat, poațe, și buna inten
ție de la care a pornit comitetul co
munal de partid atunci cînd a hotărît 
să prezinte la diferite formații de 
lucru. în pauza de prinz, un referat 
despre problemele noii revoluții 
agrare. Acest referat putea fî insă 
gîndit mai bine, pentru a fi cu folos, 
în sensul că în locul unor definiții 
de ordin general să le fi vorbit oa
menilor, în 5—10 minute, despre ceea 
ce au de făcut acum, să li se aducă 
mulțumiri sau să se fa,că cuvenitele 
recomandări care să aibă in vedere 
munca lor practică din aceste zile, 
pentru că ac.um nu este vreme și nici 

./înevoiedde referate, referate cu ca- ’
racter general, ci de sprijinirea și 
îmbărbătarea oamenilor, de muncă 
efectivă în cîmp.

își fin cuvintul

îf-
L

PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
Intr-o anumită zonă a țării a fost pus în evidență un zăcămînt de 

petrol la mare adîncime. Momentul marchează o nouă reușită a cerce
tării geologice, puternic angajată in înfăptuirea programului prioritar de 
cercetare științifică — inițiat de conducerea partidului — vizînd creșterea 
resurselor de hidrocarburi, prin extinderea forajului de mare adîrțcime 
(vezi „Scînteia" din 6 aprilie a.c.). Pasul următor este marcat de trecerea 
la exploatarea respectivului zăcămînt, l'ază în care cercetarea științifică 
este așteptată să-și spună, iarăși, cuvintul. Și de cele mai multe on este 
un cuvînt hotăritor. Asupra rolului cercetării în mai rapida punere în 
valoare a noilor zăcăminte depistate, în creșterea eficienței forajului 
de mare adîncime, ne oprim în articolul de azi, din cadrul ciclului de 
anchete ale „Scînteii" : „Noi resurse de țiței prin extinderea forajului 
de mare adîncime".

în multe, foarte multe zile lucră
toare ale anului, tînărul cercetător 
dr. ing. Ion Ana nu este de găsit la 
Cîmpina, la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru petrol și gaze. In 
schimb, el poate fi întîlnit, chiar 
și in zilele libere, la schelele 
petroliere, în mijlocul brigăzilor 
de foraj. La fel, și alți cer
cetători ai laboratorului de aditivi și 
fluide de foraj, ai întregului institut 
Vară, iarnă, pe vreme bună, vreme 
rea, ei pot fi văzuți sosind la son
dele cele mai izolate. Pasiunea 
lor pentru profesia aleasă este 
profund întemeiată. Intr-adevăr, ce 
poate fi mai pasionant decît să pă
trunzi, prin ochiul aparatelor sofis
ticate, pînă în cele mai intime struc
turi ale scoarței terestre, silind, cu 
ajutorul tehnologiilor avansate, să 
iasă la iveală, din adîncurile abisale, 
comorile de aur negru.

De fapt, prczCnța activă, pe teren, 
a cercetătorilor pentru sprijinirea 
schelelor și a brigăzilor de foraj con
stituie, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în martie 1983, cu 
prilejul vizitei de lucru la institut, 
obligația lor de bază.

La care sonde anume pot fi în
tâlniți, cu precădere, oamenii insti
tutului ? Pe structurile Virteju, 
Stoina, Văluța etc., mai precis, pes
te tot unde se face foraj de mare 
adîncime. Și aceasta deoarece, prin 
excelență, aici este imperios necesară 
prezența lor. Fiecare din aceste son
de reprezintă un unicat. Forajul ri

dică dificultăți deosebite ce nu pot 
fi întotdeauna prevăzute din faza 
de proiectare — presiuni și tempe
raturi mari, o tectonică complicată, 
incompatibilități între stratele geo
logice etc. — soluțiile optime puțind 
fi elaborate numai la fața locului.

Pentru fiecare operație-cheie, atît 
la sondele de cercetare, cît și la cele 
de exploatare este necesară deci gă
sirea operativă a celor mai adecvate 
rezolvări. Altfel, forajul „se împot
molește". Și cine altcineva decît cer
cetătorii sînt mai în măsură să le 
ofere ? Iar dacă, în materie de foraj, 
s-au realizat, în ultimii ani, progrese 
remarcabile, aceasta se datorează, în 
mare măsură, contribuției active a 
cercetării de profil. Folosindu-se e- 
chipamente, tehnologii, programe de 
execuție a lucrărilor și produse de 
concepție și realizare exclusiv ro
mânească, au crescut continuu adin- 
cimile de foraj. La 4 000—5 000 de 
metri se sapă actualmente în mod 
curent, iar la sonda „7 000 Băicoi" 
s-a atins, nu demult, adîncimea re
cord de 7 025 metri.

Pentru extinderea forajului de 
mare adîncime este nevoie, in con
tinuare, de sprijinul activ al cerce
tării. Cum este organizat sistemul 
de integrare a cercetării cu produc
ția ? Iată un aspect semnificativ. în 
ultimul an s-au elaborat programe 
detaliate de execuție a forajului, 
destinate direct formațiilor de lucru 
și brigăzilor pentru un număr în
semnat de sonde geologice de mare 

adîncime. Cu ajutorul tehnicii de 
calcul, al pachetelor proprii de pro
grame de calculator, s-au elaborat 
mai multe variante de exploatare 
pentru fiecare zăcămînt, din care se 
alege varianta cea mai eficientă.

Care este însă aportul efectiv, la 
sonde, al cercetătorilor ?

— Dacă sonda noastră — care este, 
de fapt, o sondă-pilot pentru testa
rea unor tehnologii, produse și uti

Noi resurse prin extinderea forajului de mare adîncime (ii) 
® Ce se întreprinde pentru cît mai rapida punere în exploatare a noi
lor zăcăminte descoperite © O întreagă gamă de materiale și produse 
care înlocuiesc cu succes importul ® Pentru operativitate în imple
mentarea noilor tehnologii și materiale - laboratoarele cercetării 

„se mută” Ia sondă

laje perfecționate permițînd, în con
tinuare, creșterea adîncimilor de fo
raj — a atins în scurt timp adînci
mea record din țară, adică de 7 025 
metri, aceasta se datorează în mare 
măsură judicioaselor programe teh
nologice de foraj și asistenței teh
nice permanente din partea institu
tului, afirmă inginerul loan Sîrbu. 
șeful brigăzii care forează sonda 
„7 000 Băicoi". Fără să minimalizez 
cu nimic capacitatea specialiștilor 
noștri de aici, vreau să spun că pre
zența la fața locului a cercetătorilor, 
pe tot parcursul lucrărilor, a consti
tuit și constituie pentru noi un spri
jin de bază. Practic, prin coordona
rea eforturilor noastre, prin urmări
rea zi și noapte, ceas cu ceas a 
mersului lucrărilor, forajul s-a des
fășurat „șnur", riscul neprevăzutului 
fiind redus la zero. In ciuda tempe
raturilor și a presiunilor foarte ridi
cate, s-au asigurat stabilitatea și e

chilibrul hidrodinamic ale sondei.
Aceste performanțe, deloc ușor de 

atins, sint cu atît mai valoroase dață 
ținem seama de impresionantele va
lori materiale pe care le necesită e- 
fectuarea unor asemenea lucrări.

Dincolo de asistența tehnică ime
diată oferită, în permanență, de că
tre cercetători, specialiștii institutu
lui din Cîmpina verifică, la fața lo
cului, comportarea unor materiale și 

produse noi, pină nu demult procu
rate din import.

în acest sens, o evidențiere aparte 
merită realizarea fluidului de foraj 
foarte pretențios, necesar la . „7 000 
Băicoi", pe stația-pllot a institutului, 
și modificarea caracteristicilor aces
tuia, în funcție de condițiile geolo- 
gotehnice tot mai grele îptîlnite, pe 
măsura creșterii adîncimii de foraj.

Recent, în cadrul probelor de pro
ducție ce se efectuează la această 
sondă, pentru ridicarea produc
tivității, s-a reușit dublarea debitu
lui de țiței, prin folosirea — pentru 
ameliorarea permeabilității naturale 
a stratelor cu hidrocarburi, mai re
dusă la adîncimi mari — a unor 
produse create de institut, stabile la 
temperaturi de 160 de grade și pre
siuni deosebit de ridicate.

Iată însă că directorul întreprin
derii de foraj și operațiuni speciale 
petroliere Ploiești, inginerul Vir- 

gil Dumitrescu, pe care îl întîlnim 
tot aici, la această sondă, ține să 
releve un alt recent exemplu de co
laborare operativă, de data aceasta 
între institut și întreprinderea exe
cutantă. Pentru coloana de exploa
tare a sondei „7 000 Băicoi" s-au fo
losit cimenturi preparate cu aditivi 
elaborați „ad hoc", în timp record, 
de cercetare.

De fapt, pentru toate sondele de 

mare adîncime, în faza de punere în 
valoare a zăcămintelor depistate, 
cercetarea românească elaborează, 
experimentează și produce cu bune 
rezultate materialele și produsele ne
cesare. In ultimii doi ani, la insti
tutul cîmpinean s-au elaborat 33 de 
produse noi pentru forajul și cimen
tarea sondelor, ceea ce a dus la creș
terea vitezelor de foraj, reducerea 
consumului de material tubular pe 
sondă, la prevenirea dificultăților de 
foraj. în atelierele și stația-pilot a 
institutului se realizează, anual, pes
te 1 400 tone de produse chimice pen
tru fluidele de foraj, tratarea țițeiu
lui și stimularea sondelor care în
locuiesc importul și peste 800 de a- 
parate și dispozitive de măsură și 
control al parametrilor acestor fluide.

Firește, în ultimă instanță, rezul
tatul conlucrării dintre cercetători și 
personalul operativ de Ia sonde se 
concretizează, in principal, prin creș

terea vitezelor de foraj. Astfel, se 
urgentează momentul trecerii la ex
ploatarea propriu-zisă a zăcămintelor 
de țiței.

Cît de importantă este creșterea 
vitezei de foraj ? Ușor de înțeles 
dacă ținem seama fie și numai de 
faptul că aceasta constituie o impor
tantă cale de realizare a unui volum 
sporit de foraj.

— Anul acesta, pentru îndeplinirea 
planului de foraj, mai mult de
cît dublu față de anul trecut, 
ne-am propus să sporim viteza 
de lucru cu 36 la sută, precizează 
inginerul Gheorghe Ioncscu, direc
torul Schelei de foraj Liliești. Ca a- 
tare, am solicitat din timp sprijinul 
institutului. Pînă acum, împreună cu 
grupe de cercetători, am . întocmit 
programe detaliate de lucru pentru 
toate sondele noastre de mare adîn
cime.

Ce presupune pentru un cercetător 
elaborarea acestor programe ? A sta 
la sondă zi și noapte, .urmărind a- 
vansarea sapei și a propune apoi 
îmbunătățirea regimului de foraj, a 
tehnologiei de lucru, în funcție de 
specificul fiecărei sonde. Efectul ur
mărit ? Creșterea vitezei mecanice 
de avansare a sapei, dar și a metra
jului realizat pe fiecare sapă. Pină 
nu demult, randamentul sapelor era 
redus, acum a sporit substanțial.

Rezultatul ? La ora actuală, la o 
serie de sonde, cum ar fi Runcu-Buș- 
tenari, timpul de săpare s-a redus 
cu două sau chiar trei luni față de 
media realizărilor anterioare. Cu 
alte cuvinte, sonda produce țiței mai 
devreme, fără a mai pune la soco
teală că se fac astfel importante e- 
conomii, legate, in special, de locația 
instalațiilor de săpare a sondelor, 
componentă importantă a costului 
forajului.

în fine, să ne mai oprim asupra 
unui alt recent rezultat concret al 
colaborării strînse dintre cercetători 
și specialiștii acestei schele. Este 
vorba de un record național, respec
tiv tubarea la una din sonde a ce

lei mai grele coloane de burlane, 
cîntărind 420 de tone, la adincimea 
de 3 825 metri, ceea ce creează con
dițiile necesare atingerii și, eventual, 
depășirii, la respectiva sondă, a a- 
dincimii de 7 000 de metri, prevăzută 
prin programul de foraj.

Consemnind toate aceste secvențe 
privind conlucrarea cercetare-pro- 
ducție, pentru executarea forajului 
de mare adîncime și punerea ope
rativă în valoare a zăcămintelor de 
țiței, s-a născut, în mod firesc, o 
întrebare : se situează activitatea 
cercetării științifice Ia nivelul exi
gențelor impuse de cerințele actuale 7

— Unele sectoare ale institutului 
sînt încă insuficient legate de pro
ducție, afirmă dr. ing. Gheorghe AI- 
dea, directorul institutului. Mai exis
tă tehnologii care nu se aplică in 
ritmul în care le solicită producția. 
Va trebui, așa cum ne-a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu, să cău
tăm mereu noi mijloace și mai a- 
decvate, în scopul legării mai strînse 
a cercetării cu producția, pentru 
scurtarea duratei de aplicare în 
practică a rezultatelor obținute în la
boratoare, pentru mărirea vitezelor 
de forare a sondelor și reducerea 
consumului de materiale și de ener
gie.

Din spiritul autocritic al opiniei 
exprimate de directorul institutului 
desprindem și concluzia optimistă că 
minusurile, neajunsurile sînt bine 
cunoscute și stă in puterea specia
liștilor să le înlăture neîntirziat. în 
acest sens, există riguroase progra
me de acțiune, coordonate de consi
liul științific al institutului. Asupra 
unor măstiri ce se impun pentru pu
nerea mai rapidă în valoare a noilor 
zăcăminte de hidrocarburi, pentru o 
eficiență sporită a forajului de mare 
adîncime, vom reveni într-un viitor 
număr al „Scînteii", printr-o dezba
tere organizată cu specialiști din 
cercetare și producție.

Ioana DABU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am apreciat foarte mult mesajul de felicitare și urările pe care ati 
avut amabilitatea să mi le trimiteți cu ocazia zilei noastre naționale.

Vă adresez vii mulțumiri și vă rog, la rîndul meu, să primiți cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
român, precum și asigurarea hotărîrii mele ferme de a nu precupeți nici 
un efort menit să întărească legăturile de prietenie și de cooperare din
tre țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
ABDOU DIOUF

Președintele Republicii Senegal

Cronica zilei

r

Tovarășul Nicolae Giosan. pre- 
»edintele Marii Adunări Naționale, 
a primit, la 16 aprilie, pe Gary L. 
Ackerman, membru al Comitetului 
pentru afaceri externe al Camerei 
Reprezentanților a Congresului 
S.U.A.. aflat în vizită în țara noas
tră. In cadrul întrevederii s-a apre
ciat că există reale posibilități pen
tru extinderea si diversificarea în 
continuare a raporturilor româno-a- 
mericane. A fost subliniată, de ase
menea. importanta contribuție pe 
care Marea Adunare Națională și 
Congresul american pot si trebuie 
să o aducă la. aprofundarea legătu
rilor de conlucrare dintre România 
Si Statele Unite ale Americii, la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității.

★
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România a fost 
deschisă, marți, expoziția fotodocu- 
mentară „Ungaria 1945—1985“. Ex
poziția, care inaugurează seria ma
nifestărilor culturale ungare în țara 
noastră, dedicate celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării Urigariei, este 
organizată de Muzeul mișcării mun
citorești ungare și înfățișează as

tv
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,20 Actualitatea in economie. Priori

tăți ale planului pe 1985 — creș
terea producției de energie pa 
bază de cărbune

20,30 R.A. Siriană — Coordonatele dez
voltării

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 17 aprilie, ora 20 — 20 apri
lie, ora 20. In țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzire ușoară, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă în regiunile din sudul țării. In 
rest, averse izolate. La munte, tempo
rar, va ninge. Vîntul va sufla mode-

INFORMAȚII
ȘAH. în runda a 14-a a turneului 

zonal feminin de șah de la Veliko 
Tirnovo, niaestra româncă Dana Nuțu 
a învins-o pe Pavlina Anghfelova 
(Bulgaria), Cristina Bădulescu a pier
dut la Suzana Veroczy (Ungaria)-, - 
Iar Gabriela Olârașu a remizat cu 
Johanna Jaogodinska (Polonia). Par
tida Elisabeta Polihroniade — Kveta 
Eretova (Cehoslovacia) s-a întrerupt. 
In clasament conduc Dana Nuțu 
(România), Rumiana Boiadjieva (Bul
garia) și Suzana Verbczy (Ungaria), 
cu cite 9 puncte (I), urmate de Hana 
Erenska (Polonia), Maria Ivanka 
(Ungaria) — cu cite 9 puncte, Ag- 
neszka Brusztman (Polonia) — 8,5 
puncte (1). Maria Grosh (Ungaria) 
— 8 puncte (1), Gabriela Olârașu 
(România) — 8 puncte, Margarita 
Voiska (Bulgaria) — 7,5 puncte (2), 
Cristina Bădulescu (România) — 
7,5 puncte etc. v

în turneul internațional de șah de 
la Virșeț. după 8 runde în fruntea 
clasamentului se află maestrul român 
Parik Ștefanov și iugoslavul Aleksa 

ROMANIA-FILM prezintă

In perioada 17-19 aprilie, la cinematograful „Studio" 
din Capitală

„ZILELE FILMULUI DIN R. P. UNGARA”

Cu următorul program : miercuri. 17 aprilie : PATRIA MEA — 
spectacol de gală ; joi, 18 aprilie : SĂRMANII FLĂCĂI ; vineri. 19 
aprilie : CONCERTUL.

pecte ale edificării societății socia
liste în Ungaria.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Dezsâ Toth, adjunct al 
ministrului culturii din R.P. Ungară.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Miklos Barity,. 
ambasadorul Ungariei la București, 
și membri ai ambasadei, precum și 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră și membri ai 
corpului diplomatic.

In aceeași zi, la Ateneul Român 
din Capitală a avut loc un concert 
susținut de Orchestra de cameră a 
Filarmonicii din Pecs și Cvintetul 
Mecsek, cuprinzînd lucrări semnate 
de compozitori contemporani din 
R.P. Ungară.

Programul manifestărilor cultu
rale ungare în țara noastră cuprin
de, de asemenea, expoziții de artă 
plastică, fotografii și discuri, con
certe, „zile ale filmului", . reuniuni 
literare etc.

(Agerpres)

20,45 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politlco-ideologice. Proprieta
tea socialistă șl responsabilitatea 
socială

21,00 Film serial. „Tineri în luptă". 
Premieră pe țară. Coproducție in
ternațională. în rolurile principa
le : Kick Ely, Lou Cosset, Alex 
Hentelhoff, Hllarie Thompson. 
Regia : George McCowan. Episo
dul 9

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
--------------------------------------------------------£

rat, cu Intensificări în sud-estul țării 
șl în zona de munte, predominând din 
sectorul estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 șl 12 grade. 
Izolat mai coborîte în depresiuni și în 
regiunile nordice, unde vor fi condiții 
de brumă, iar cele maxime între 12 
șl 22 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme răcoroasă la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar poros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vîntul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
Intre 6 și 9 grade, iar cele maxime 
între 17 și 20 de grade.

SPORTIVE
Strikovici cu cîte 6 puncte, urmați 
de Braga (Argentina) 5,5 puncte, Ko- 
vacevici (Iugoslavia) 5 puncte, Ka- 
pelan (Ungaria), Ungureanu (Româ
nia). Lalev (Bulgaria). 4 . puncte . ețc. 
In runda a 8-a Ștefanov a cîștigat 
la Ilici, Strikovici l-a învins pe 
Rajna, iar partidele Spiridonov —> 
Ungureanu, Kapelan — Lalev, Pe- 
trovici — Simici s-au încheiat re
miză.

NATAȚIE. în ultima zi a con
cursului internațional de natație de 
la Budapesta, Carmen Bunaciu 
(România) s-a clasat pe locul doi în 
proba feminină de 100 m fluture, cu 
timpul de l’02”66/100, după Edith 
Ormos (Ungaria) — 1’ 02” 54/100. Tot 
pe locul secund s-au situat înotă
toarele românce Anca Pătrășcoiu — 
2’ 14” 79/100 la 200 m spate și Ga
briela Baka — 4’57” 34/100 la 400 
m mixt. In concursul masculin, Cos- 
tin Negrea și Flavius Vișan au ocu
pat locul trei în probele de 200 m 
liber — l’54”95/100 și, respectiv, 100 

. m fluture — 57’747/100.

40 de ani de la victoria asupra fascismului

VICTORIA S-A NĂSCUT 
PRIN LUPTĂ1 * * * * * 7

1 • GALAXII CU INELE. >»•>•>•
i planetei Saturn au fost descoperite la
t scurtă vreme după inventarea telescopului.
) Inelele planetelor Jupiter și Uranus au
l putut fi puse în evidență abia recent, cu 

ajutorul stațiilor cosmice automate. Acum
) astronomii constată că și unele galaxii sînt 
i înconjurate de inele formate din stele. 
1 Prima galaxie de acest gen a fost descope- 
l rită, in urmă cu doi ani, de către un grup 
? de astronomi americani in constelația Bale- 
) nei. De atunci încoace, reexaminînd cu 
l atenție fotografii ale diverselor zone ale 
> bolții cerești, astronomii au găsit alte circa 
l 20 de galaxii înconjurate de inele. Intere- 

sânt este faptul că în toate cazurile cu- 
) noscute pînă acum axul de rotație al inele- 
i lor este perpendicular pe axul de rotație 
J al corpului de bază al galaxiei. Se presiî-
ț pune că o astfel de formație apare în cazul 
(trecerii la mică distanță a două galaxii : 

una dintre ele capturează stelele celeilalte 
care se dispun în formă circulară. Desigur 

l că întîlnirile galaxiilor se petrec sub cele

Relatări ale presei din tari socialiste despre 
participarea armatei române la înfrîngerea fascismului

In această perioadă, premergătoare aniversării a patru decenii de 
la istorica victorie asupra fascismului, presa din diferite țări ale lu
mii publică ample relatări care evocă lupta popoarelor pentru zdro
birea celui mai înverșunat dușman al libertății și independenței aces
tora, al păcii și progresului social - fascismul. Un loc distinct in evo
carea luptei antifasciste, a marilor eforturi ale popoarelor pentru 
apropierea zilei de biruință de la 9 Mai 1945 este acordat însemna
tei contribuții a României la înfrîngerea fascismului, la alungarea tru
pelor hitleriste de pe teritoriul său național și apoi la eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din Austria.

In grupajul de față publicăm fragmente din citeva asemenea ar
ticole evocatoare, care evidențiază aportul poporului român la obți
nerea victoriei în lupta împotriva Germaniei naziste, eroismul ostașilor 
români în războiul antihitlerist.

Sub titlul „Victoria s-a născut 
prin luptă", ziarul cehoslovac „Rude 
Pravo" relatează despre desfășura
rea, în urmă cu 40 de ani, a ope
rațiunii Bratislava-Brno. „Opera
țiunea Bratislava-Brno a avut o 
caracteristică pregnantă — scrie 
ziarul. La atac au participat, ală
turi de trupele sovietice, și unită
țile armatelor 1 și a 2-a române și 
o parte a unităților române de 
tancuri și aviație. Acestea au în
sumat 14 divizii române cu un efec
tiv de 86 300 militari, 990 tunuri și 
16 tancuri". Ziarul evidențiază, in 
mod deosebit, contribuția unităților 
române în luptele desfășurate „pe 
direcția generală de la Banska- 
Bystrica, peste Kremnice și Tren- 
cin. spre centrul Moraviei, în ca
drul operațiunii Bratislava-Brno". 
Sînt relevate, de asemenea, „efor
turile diviziilor șovletice alături de 
care unitățile române au ajutat 
la alungarea fasciștilor din munții 
centrali slovaci și din masivul de 
la frontiera moravo-slovacă".

Sub titlul „Participarea armatei 
române la eliberarea Cehoslovaciei", 
agenția cehoslovacă C.T.K. scrie : 
„Umăr la umăr cu armata sovie
tică. pentru eliberarea Cehoslova
ciei au luptat și unități ale arma
tei române, care au făcut parte din 
Frontul 2 Ucrainean. Ostașii români 
au intratope teritoriul Cehoslovaciei 
încă din decembrie 1944 și au aju
tat la eliberarea Slovaciei de sud.

Cînd la 12 ianuarie 1945 trupele 
sovietice au început marea ofen- 

' sivă, pe teritoriul Cehoslovaciei au 
intrat în luptă unitățile Armatei a ' 
4-a română, care, după lupte oe 
au durat peste zece zile, la 23 ia
nuarie au cucerit localitatea Roz- 
nava. în același timp. Armata I 
română a purtat lupte încununate 
de succes lingă localitatea Lucenec.

în săptămînile care au urmat, 
pînă la 20 aprilie, cele două, arma
te'românești au participat la lupte 
.grele-in Slovacia- centrală-, și. au- 
jucat un mare rol in nimicirea tru
pelor fasciste în acest sector al 
frontului. în timpul acestor lupte 
a fost eliberat orașul Zvolen și 
trupele românești s-au apropiat de 
rîul Hron.

In urma acțiunilor comune, di
viziile sovietice și românești au eli
berat, la 25 martie, orașul Banska- 
ByStrica. iar trupele române au 
continuat ofensiva spre nord. în 
cursul unor bătălii grele, pe un te
ritoriu foarte mare, ele au elibe
rat localitatea Nova Bana, au tre
cut râurile Nitra și Vah._ Apoi, la 
7 aprilie, ele au intrat în locali
tatea Nove-Mesto-na-Vah. La în
ceputul lunii mal. după trecerea 
rlului Fatra Mare și a‘ munților 
Bile Karpaty, trupele românești au 
pătruns în Moravia, iar la 4 mai au 
intrat în Kromerij, unde au susți
nut lupte grele.

Străbătînd 400 km în Cehoslova
cia, trupele române au încheiat 
urmărirea fasciștilor la nord-vest 
de Bmo. participînd la operațiunea 
Praga.

Armatele 1 și a 4-a române au 
purtat în Cehoslovacia lupte în 
condiții foarte grele.

Alături de armata sovietică, tru
pele române au eliberat 1 772 sate 
și 30 orașe, au făcut 20 478 prizo
nieri.

în cursul luptelor, ele au suferit 
pierderi mari — peste 60 000 morți, 
răniți sau dispăruți, ceea ce a în
semnat circa un sfert din ostașii 
români care au participat la elibe
rarea Cehoslovaciei".

Cotidianul slovac „Pravda" din 
Bratislava publică articolul „Spre 
Banska-Bystrica — inima insurec
ției slovace", în oare se arată, între 
altele : „în martie 1945, ecoul sal
velor tunurilor trupelor eliberatoa
re ale armatei sovietice și unități
lor române care luptau alături de 
ele s-a deplasat spre Zvolen și 
Banska-Bystrica. O așteptare plină 
de speranțe și mult dorită. Avea să 
se pună capăt definitiv bestialității 
terorii fasciste dezlănțuite după 
retragerea insurgenților în munți.

De la Lucenec la Zvolen, înain

tarea trupelor eliberatoare a durat 
două luni. A fost un drum deosebit 
de anevoios. Wehrmachtul fascist se 
cuibărise în munții slovaci ca și 
cum ar fi vrut să aștepte aici 
«Reichul de o mie de ani» hitlerist. 
Zvolenul și 'Banska-Bystrica repre
zentau cele mai puternice puncte 
de apărare ale inamicului în Slova
cia centrală. Fasciștii înconjuraseră 
Zvolenul cu cîteva linii de apărare. 
Prima, pe traseul Hrochot-Ocova- 
Viglas-Boreviny ; a doua, de la 
Becov prin Sebedin și Zolna spre 
Lieskovec, iar ultima ajungea chiar 
la marginea orașului și la rîul 
Hron. Apărarea inamică de la Vi-

glas la Zvolen avea o adîncime de 
12 km și era in esență neîntreruptă. 
Satele de pe linia Lucenec și Kru
pin au fost martorele unor lupte 
acerbe ale trupelor eliberatoare".

După ce relatează despre grelele 
lupte purtate pentru eliberarea 
orașului Zvolen și a satelor, din 
jur, ziarul se referă la bătăliile 
pentru orașul Banska-Bystrica : 
„După eliberarea Zvolenului. urma 
la rind Banska-Bystrica. inima in
surecției naționale slovace. Comftn- '■ 
damentul fascist își construise o 
apărare foarte puternică și adîncă 
spre punctele de acces în direcția 
Banska-Bystrica. Pe direcția dinspre 
Zvolen, comandamentul armatei 
germane a 8-a construise un sistem 
foarte bun de fortificații pe cîmp, 
care începea pe linia Badin-Hron- 
sek. Densitatea fortificațiilor creș
tea pe măsură ce se apropia de 
Banska-Bystrica. Cotul Hronului 
era apărat de patru tranșee anti
tanc. Coloana vertebrală a apărării 
fasciste era formată din 20 de bun- 
căre din beton armat cu orificii de 
tragere pentru mitraliere grele și 
tunuri antitanc. Dușmanul minase 
(și avea sub foc direcțiile dinspre 
care putea înainta armata sovie
tică. Valea rîului Hron era străbă
tută de linii de apărare și dinspre 
direcția Brezno : prima la Pod- 
brezova, a. doua pe linia Mezibrod- 
Brusno, i'hr a treia la marginea 
orașului. Apărarea nazistă a ora
șului Banska-Bystrica a fost carac
terizată de mareșalul Uniunii So- • 
vietice Malinovski, comandantul 
Frontului 2 Ucrainean, drept "foar
te puternică».

Atacul dinspre Zvolen a în
ceput la 19 martie 1945. Pe malul 
drept al rîului Hron, principala 
lovitură a aplicat-o divizia 232 de 
infanterie, condusă de col. D.S. Ța- 
lai, în colaborare cu divizia româ
nă 8r motorizată, condusă de g-ral 
Gh. Fortunescu. în luptele crincene 
din prima zi, unitățile sovietice și 
românești au reușit, după schim
buri puternice de tiruri de artile
rie, să străpungă prima linie de 
apărare a inamicului și să elibere
ze mai multe sate și aeroportul 
Tri Duby. Dar înaintarea lor s-a 
încetinit lîngă localitățile Badin șl 
Hronsek. Faptul că luptele au fost 
crincene este dovedit de înaintarea 
doar cu 6 km a unităților sovietice 
și românești în următoarele patru 
zile.

In după-amiaza zilei de 20 mar
tie a început atacul și din direcția 
Brezno, purtat de brigada col. Kar- 
nacev, în colaborare cu divizia 11 
română de infanterie, condusă de 
g-ral C. Bădescu. Atacul frontal. 

dezlănțuit de țrupele sovietice și 
românești, s-a lovit de rezistența 
furibundă a fasciștilor și a eșuat 
De aceea, comandantul corpului 
50 de artilerie a ordonat ca briga
da 54 de șoc să atace printr-o ma
nevră de învăluire a terenului 
muntos de la sud de Hron, în sco
pul pătrunderii în zona Hrpnului 
de lîngă Banska-Bystrica. Brigada 
a început să-și îndeplinească mi
siunea cu succes la 22 martie. In 
fața pericolului de încercuire, dar 
și sub presiunea continuă exercita
tă de unitățile românești, 'coman
damentul german a început orga
nizarea retragerii. Atacul trupelor 
sovietice și românești a căpătat 
un ritm mai rapid.

înaintarea din direcția localități
lor Zvolen și Brezno a fost influen
țată favorabil de luptele îndelun
gate ale forțelor principale ale Ar
matei 4 române, care a luptat în 
componența operațională a Arma
tei 40. Trei divizii românești — 6,7 
și 9 infanterie — au luptat aproape 
o lună pentru străpungerea zonei 
împădurite din partea de sud-est 
a orașului Banska-Bystrica.

Comandantul Armatei 40, g-ral 
F.F. Jmacenko. a organizat elibe
rarea propriu-zisă a orașului prin 
manevre de încercuire și frontale, 
încă după eliberarea localității Ba
din, divizia 8 română motorizată 
s-a îndreptat spre Tajov pentru a 
amenința apărarea inamicului din 
nord-vest și nord. Un atac frontal 
a fost dezlănțuit de divizia amin
tită condusă de Țalai și de bata
lioanele speciale de atac conduse 
de maiorii Maximov și Tokariov. De 
la Brezno, o parte a trupelor ro
mâne s-a îndreptat spre Selc și 
Priechod, cu scopul de a pătrunde 
pe linia Banska-Bystrica — Har- 
manec".

In continuare. în articol sînt e- 
vocate luptele purtate în orașul 
Banska-Bystrica, eliberat la 25 
martie 1945. „Cit de crâncenă a fost 
încleștarea pentru eliberarea loca
lității Banska-Bystrica — se subli
niază în încheierea articolului — 
este confirmată de faptul că în a- 
ceste lupte inamicul a pierdut 2 800 
de oameni, iar 823 au fost luați 
prizonieri de armata sovietică. Fi
rește că pierderi dureroase au su
ferit și unitățile sovietice și româ
nești.

Comandamentul suprem al arma
tei sovietice a dat o înaltă prețui
re eliberării orașului Banska-Bystri
ca. In ordinul comandantului . su- 
prem din 26' martie 1945 se set-iti: 
«.„în. luptele pentru eliberarea,, o-, 
rasului Banska-Byșțrica s-au dis
tins trupele Con'dtise de g-ral-cdl. 
F.F. Jmacenko. de generalul de 
corp de armată român Dăscălescu. 
Astăzi, 26 martie, ora 21, capi
tala ' tării noastre. Moscova, salu
tă în numele patriei vitezele arma
te ale Frontului 2 Ucrainean, inclu
siv trupele armatei române... cu 12 
salve de tun»".

în articolul „Eliberare și revolu
ție". publicat în „Buletinul sâptă- 
mînal" editat de agenția ungară 
de presă M.T.I., după ce se evocă 
luptele purtate pe teritoriul ungar 
împotriva fascismului, se arată : 
„Ultima comună din Ungaria, eli
berată de armata sovietică, a fost 
Nemesvamos, la frontiera de vest 
a țării. Eliberarea ei, la 4 aprilie 
1945, a încheiat și eliberarea Unga
riei întregi. 4 aprilie va fi deci 
cea mai mare sărbătoare națională 
a poporului ungar.

In acea zi, Armata Roșie a în
cheiat o luptă eroică de 194 de zile. 
Atît au durat în total operațiunile 
militare pe teritoriul ungar. In bă
tăliile Armatei Roșii pentru liber
tatea poporului ungar, la lichidarea 
ocupației naziste în Ungaria și 
zdrobirea fascismului inuman și-au 
dat concursul ostași din România, 
Bulgaria, Iugoslavia. Lupta lor e- 
roică se va înscrie organic în isto
ria Ungariei".

După ce prezintă pe larg parti
ciparea eroică a Armatei Roșii la 
alungarea fasciștilor de pe terito
riul ungar, unde au plătit cu via
ța 140 000 de soldați și ofițeri so
vietici, în evocarea amintită se 
scrie : „Pierderile trupelor române 
în Ungaria s-au ridicat la circa 
42 000 morți, răniți sau dispăruți, 
ale celor bulgare — la peste 15 000, 
iar ale iugoslavilor — la aproxima
tiv 10 000".

In concluzie, — scrie publica
ția amintită — trebuie recunoscut 
că poporul ungar, în pofida tradi
țiilor 6ale revoluționare pe cit de 
puternice, pe atît de vechi, nu a 
putut, din motive istorice, să opu
nă o rezistență armată fascismu
lui. El are totuși meritul aprecia
bil de a fi știut să folosească li
bertatea pe care i-au redat-o for
țele din afară, în numele interna
ționalismului".

Z/ttfl NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE SIRIENE

Tovarășului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC

Cu prilejul celei de-a 39-a aniversari a independenței Republicii Arabe 
Siriene, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, din partea poporului 
român și a mea personal, sincere felicitări și calde salutări.

Doresc să-mi exprim și cu această ocazie satisfacția față de cursul 
mereu ascendent al raporturilor de strînsă prietenie și rodnică colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

Sînt încredințat că, prin eforturi comune, relațiile româno-siriene se 
vor adinei și se vor dezvolta, în continuare, în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor la care am ajuns împreună, la București și Damasc, atît pe plan 
bilateral, cît și în viața internațională, în interesul și spre binele țărilor și 
popoarelor noastre, al promovării politicii de pace și cooperare în întreaga 
lume.

în încheiere, vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, precum și de progres și prosperitate pentru poporul sirian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Străbătînd un drum de sute de 
kilometri, care începe undeva la 
vest de Damasc șl se încheie din
colo de Eufrat, călătorul dornic să 
cunoască realizările Siriei de azi 
este pretutindeni martorul muncii 
însuflețite desfășurate de poporul 
sirian pentru continua înflorire a 
țării sale. El întîlnește de-a lun
gul acestui itinerar fabrici și uzi
ne, baraje și canale de irigație, 
școli și spitale, care oferă laolaltă 
o impresionantă imagine a marilor 
progrese înregistrate de Siria în 
anii ce au urmat proclamării in
dependenței (17 aprilie 1946) și mai 
cu seamă în perioada inaugurată 
prin victoria mișcării de redresa
re (noiembrie 1970), inițiată de pre
ședintele Hafez Al-Assad, care a 
imprimat un puternic avînt acțiu
nii de valorificare a resurselor ma
teriale și umane, fiind sursa unor 
importante înfăptuiri în toate do
meniile de activitate. Numai în ul
timii ani au intrat în funcțiune 
peste o sută de noi obiective in
dustriale, au fost electrificate mii 
de sate și au fost extinse consi
derabil suprafețele irigate. Un rol 
de seamă în recuperarea pămîntu- 
rilor aride îl joacă, fără îndoială, 
barajul de pe Eufrat, ale cărui 
ape asigură irigarea unei suprafe
țe arabile de 640 000 de hectare. 
După cum relatează presa din Da
masc, în prezent în cadrul acestui 
complex hidroenergetic se desfă
șoară lucrări de supraînălțare a 
barajului, care vor permite ridica
rea suplimentară a nivelului lacu
lui de acumulare pînă la 13,4 mi
liarde metri cubi de apă.

Succesele obținute pe calea fău
ririi unei industrii proprii, a ex

it
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Siriene, marți după- 
amiază a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relații- 
le-reulturale cu străinătatea și A- 
sociația de prietenie româno-si- 
riană. Au fost înfățișate impresii 
de călătorie și aspecte ale dezvol
tării economico-sociale din această 
țară. S-a vizionat un film docu
mentar sirian.

cinema
® Mușchetarii In vacanța : VICTO
RIA (16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15;
19.30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 
15-.17: 19.
• Patria mea, spectacol de gală 
(„Zilele filmului ungar") : STUDIO 
(59 53 15) — 19.
• 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.
• 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.
• Acțiunea „Autobuzul" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19.
• Răpirea fecioarelor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Adela: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19.
• Nemuritorii : FLACARA (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 Iui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18,30.
• Burlacul căsătorit: SCALA (II 03 72)
— 9; 11, 13; 15; 17,15; 19,30.
• 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 șl cel 40 de boți : LIRA 
(317171) — 15,30; 18.30.
• Un colț de oraș. Artista, dolarii și 
ardelenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 18.30.
• Incendiu la Krone Yung : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Moscova nu crede in 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; 
11; 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.
• Piodone In Egipt : BUCUREȘTI 

tinderii agriculturii au avut efecte 
pozitive asupra dezvoltării întregii 
țări. In ultimele două decenii, pro
dusul național brut al Siriei a spo
rit de aproape -20 de ori, arată un 
raport al Oficiului sirian de statis
tică. Au înflorit învățămîntul, 
știința și cultura. A crescut nive
lul de trai al maselor.

Realizările obținute de poporul 
sirian pe calea făuririi unei vieți 
noi sînt urmărite cu viu interes de 
poporul român, care nutrește sen
timente de profundă prietenie față 
de popoarele arabe, sprijinind cu 
căldură înfăptuirea aspirațiilor lor 
de progres și bunăstare. între 
România și Siria s-au statornicit, 
după cum se știe, relații de strîn
să prietenie, care cunosc o conti
nuă dezvoltare. Un rol determi
nant în această evoluție pozitiv^ 
l-au avut întîlnirile de la Damasc 
și București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad, încheiate de fie
care dată cu acorduri și înțelegeri 
care au deschis ample perspective 
conlucrării dintre cele două țări. 
Printre exemplele cele mai semni
ficative ale acestei rodnice coope
rări se numără marea rafinărie de 
la Banias, uzina de triplusuper- 
fosfați de la Homs, fabrica de ci
ment de Ia Sheik Said, ca și lu
crările de hidroameliorații de pe 
valea Eufratului.

Fără îndoială, intensificarea pe 
mai departe a colaborării multi
laterale româno-siriene corespunde 
pe deplin intereselor celor două 
țări, constituind, totodată, o im
portantă contribuție la cauza păcii 
și înțelegerii internaționale.

★
Au participat membri ai condu

cerii I.R.R.C.S. și Asociației de 
prietenie româno-siriană. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ligii Române de prie
tenie cu popoarele din Asia și A- 
frica, un numeros public.

Au fost de față Hayssam Bara
kat. ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene lă București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)
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AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Capriciile Măriei : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 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 <?1 50 97) 
— 15; 17; 19.

/

teatre
O Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică : Comedie de modă veche — 
18; (sala Cosmonauților, 11 07 57): 
Cavoul de familie — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : „Ma
nifestările culturale complexe unga
re". Concert cameral — 17,30; (Ate
neul Român) : Trlcentenar Bach. 
Concert susținut de orchestra de ca
meră a filarmonicii. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Bufonul, 
Nunta insîngerată — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 1.1) : O 
noapte la Veneția — 18,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnații — 19; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 19.
• Teatrul Mlo (14 70 81) : Niște țărani 
— 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 18.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Nota zero la purtare — 9; Muzicanții 
veseli — 15.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Vedetele circului din Var
șovia — 19.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII '1

mai diferite unghiuri. Perpendicularitatea 
axelor se explică, probabil, prin faptul că 
aceasta este cea mai stabilă configurație.

BISMUT INTR-UN OBIECT 
INCAȘ 1" ruinele vestitului oraș al 
incașilor Machu Picchu, din Peru, a fost 
găsit un cuțit care a avut, după toate pro
babilitățile, o destinație rituală. Mîherul 
lui are o formă asemănătoare cu capul unei 
lame, animal care a jucat un rol important 
în viața indienilor din epoca precolumbia- 
nă. Descoperirea a fost studiată de spe
cialiștii laboratorului geologic de pe lîngă 
Universitatea Yale. Analiza chimică a re
levat că minerul cuțitului conține 73 la 
sută cupru, 9 la sută cositor și 18 la sută 
bismut. Este pentru prima oară cînd se 
întîlnește un obiect cu un conținut așa de 
ridicat de bismut aparținînd culturii ma
teriale a antichității atît din Lumea Nouă, 
cît și din Lumea Veche. Sînt cunoscute 
doar cîteva piese arheologice de bronz, de 

proveniență sud-americană, care conțin 0,8 
la sută bismut, iar o piesă miceniană de 
bronz conține circa 2 la sută din acest 
metal. Dacă metalurgii incași descoperiseră 
metoda de obținere a acestui metal, rămîne 
un mister faptul că el n-a fost folosit, 
după cîte se pare, nicăieri în alte părți ale 
imperiului incaș.

• „CLOȘCĂ" ELECTRONICĂ. 
Biologul sovietic Alexandr Tihonov, stu
diind sistemul de comunicare și de com
portament dintre cloșcă și puii ei, a consta
tat că acest sistem începe să se formeze 
încă înainte ca puii să fi ieșit din ouă. 
încă în acest stadiu, în fiecare cuibar 
există un pui care ciocănește mai des în 
coaja oului, iar ceilalți pui îl aud și fac 
la fel. Se formează astfel un colectiv omo
gen care vine pe lume aproape în același 
timp pentru că de ritmul ciocăniturilor de
pinde ritmul respirației și al dezvoltării 
puilor. Tot înainte de a sparge coaja 

ouălor, puii emit semnale de confort și 
disconfort și înțeleg semnalele de pericol 
date de cloșcă. Abia ieșiți din ouă, puii 
„înțeleg" și se conformează semnalului de 
comunicare al cloștii și răspund la el cu 
piuitul de confort. Puii obținuți în incu
batoare, neauzind glasul cloștii, nu au 
aceste „cunoștințe" strict necesare pentru 
actele elementare ale vieții, ceea ce face 
ca ei să crească mai încet. Aceasta a de
terminat pe omul de știință să înlocuiască 
cloșca naturală cu una electronică. După 
cercetări minuțioase desfășurate în cadrul 
Institutului de morfologie evoluționistă și 
ecologie animală al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Alexandr Tihonov, împreună cu 
colaboratorii, au realizat o astfel de „cloș
că". Auzind chemarea „mamei", răspîndită 
de difuzoare în hala crescătoriei, de a veni 
la mîncare, puii se îndreaptă imediat spre 
hrană. Ei au creat, de asemenea, un aparat 
care imită ciocăniturile puilor din ou, 
precum și un aparat care stabilește sexul 

puilor, încă în primele lor ore de viață, 
pornind de la constatarea că cocoșeii și 
puicuțele emit chiar de atunci sunete cu 
frecvențe diferite.

• „ÎNTINERIREA" DOCU
MENTELOR DE ARHIVĂ. De
mentele din vechile arhive vor putea fi 
curățate și aduse într-o stare aproape de 
cea avută inițial, datorită interven
ției salutare a unei instalații automate 
de... spălat hîrtie, pusă la punct de austria
cul Karl Trobas, de la Arhivele de stat 
Steiermark. din Austria. Spălarea se face 
cu un detergent special, care nu provoacă 
nici deteriorarea hîrtiei, nici a tușului sau 
cernelei — relatează publicația „Oesterrei- 
chischer Wirtschaftsdienst".

IN LOC DE PERFUZII. în 
Statele Unite, în Marea Britanie, Finlanda, 

R.F.G., spitalele de pediatrie înlocuiesc, în 
prezent, perfuzia intravenoasă, în care se 
utilizează medicamente sofisticate, cu un 
remediu simplu, folosit în Zair și Bangla
deshi (un pahar de apă, plus sare și zahăr) 
pentru terapia formelor grave de diaree, 
la copii. Studiul comparativ al remediului 
afro-indian și al celui utilizat de medicina 
occidentală a fost efectuat de 12 specialiști 
americani, sub conducerea dr. Charles 
Carpenter, de la Universitatea din Cleve
land, statul Ohio. El afirmă în „New En
gland Journal of Medicine" că „remediul 
natural s-a dovedit la fel, dacă nu chiar 
mai eficient decît cel al medicinei moder
ne ; totodată, el costă o nimica toată, nu 
cere spitalizări și evită riscurile, chiar și 
minime, ale perfuziei". De notat că în 
țările occidentale, diversele forme de diaree 
se află pe locul al doilea (după bolile căilor 
respiratorii), drept cauză a internărilor în 
spitalele de copii.

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, } 
PENTRU SALVGARDAREA PĂCII! !

NOI ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE 1N DIVERSE ȚĂRI ALE LUMII

Sindicatele norvegiene se pronunță pentru o zonă 
denuclearizată în nordul Europei

OSLO. — Sindicatul lucrătorilor 
din industria alimentară a adresat 
un apel Stortingului (parlamentul 
norvegian) prin care cere interzi
cerea armelor nucleare pe teritoriul 
țării atit în timp de pace, cit și în 
timp de război. Intr-o declarație 
adoptată de recentul congres al 
acestei uniuni sindicale se afirmă 
solidaritatea și sprijinul față de 
campania de masă desfășurată in 
țările scandinave în favoarea creă-

■ rii unei zone denuclearizate în nor
dul Europei. Totodată, .se cere gu
vernului să închidă porturile nor
vegiene pentru navele militare 
străine cu arme nucleare la bord. 
Sindicatele, relevă agenția norve
giană de informații, au hotărît 
crearea unui fond de susținere a 
acțiunilor de masă, inițiate de or
ganizația „Nu, armelor nucleare", 
pentru o zonă fără arme atomice in 
nordul continentului european.

Noua Zeelandă sprijină Declarația de la Delhi
DELHI., — Guvernul și poporul 

din Noua Zeelandă sprijină Decla
rația de la Delhi, adoptată în urma 
reuniunii la nivel înalt a 
de stat sau de guvern din 
tina, Grecia, India, Mexic, 
nia și Suedia — a declarat 
ministru al guvernului 
Wellington, David Lange, în cadrul

șefilor 
Argen- 
Tanza- 
primul 
de la

unei conferințe de presă organiza
te în capitala Indiei. Documentul 
subliniază necesitatea unor măsuri 
urgente pentru încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, reducerea și 
apoi lichidarea arsenalelor nuclea
re și înlăturarea pericolului unei 
catastrofe termonucleare.

„Să nu îngăduim repetarea tragediei 
de la Hiroshima I"

TOKIO. — Din inițiativa unor 
personalități politice și obștești 
nipone, în capitala Japoniei a fost 
creat Comitetul pentru declararea 
orașului Tokio zonă denucleariza
tă. Din acest organism fac parte 
oameni politici, reprezentanți ai 
diferitelor partide, scriitori, lideri 
ai mișcărilor antinucleare din în
treaga țară.

După cum relevă ziarul „Akaha- 
ta“. noua inițiativă . constituie o 
mărturie a intensificării mișcării 
antinucleare din Japonia, unde au
toritățile municipale din peste 400 
de orașe au declarat teritoriile lo
calităților lor zone libere de arme 
nucleare.

„NU! amplasării 
rachetelor „Cruise" 

pe teritoriul Olandei"
HAGA. - In 

un Comitet 
organizațiilor 
se pronunță 
N.A.T.O. de amplasare a rachete
lor nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul olandez și pen
tru organizarea unui sondaj de 
opinie la nivelul întregii țări în a- 
ceastă problemă. Numeroase per
sonalități și organizații de masă 
și-au anunțat sprijinul față de o a- 
semenea inițiativă.

Președintele Consiliului intercon- 
fesional din Olanda, D. Mulder, a 
declarat că va participa activ la 
această acțiune, considerînd-o 
drept cea mai potrivită formă le
gală de exprimare a dorinței po
porului, de care trebuie să țină 
seama atît guvernul, cît și parla
mentul. El a subliniat că majorita
tea covîrșitoare a populației țării 
se pronunță împotriva rachetelor 
nucleare.

Sondajul este programat să se 
desfășoare în perioada septembrie- 
octombrie, înainte ca guvernul și 
parlamentul să se pronunțe asupra 
acestei chestiuni.

Olanda a fost creat 
de coordonare a 

antirăzboinice, care 
împotriva planurilor

soar
m w d"

BUDAPESTA

Convorbiri economice româno-ungare
În sprijinul unor relații economice 

internaționale echitabile

Tineretul japonez se afirmă ca una din cele mai active forțe din țară 
în lupta împotriva pericolului nuclear, pentru înfăptuirea dezarmării. Fo
tografia de mai sus înfățișează una din iecentele demonstrații organi
zate de tineretul studios din Tokio, sub deviza : „Să nu îngăduim repe

tarea tragediei de la Hiroshima I"

R.F.G.: Apel Ia instituirea 
unui moratoriu 

asupra amplasării 
rachetelor nucleare

BONN. — Președintele fracțiunii 
Partidului Social-Democrat in 
Bundestagul R.F.G., Hans-Jochen 
Vogel, a adresat țărilor occidentale 
apelul de a institui un moratoriu 
asupra amplasării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, în 
aceeași manieră în care a hotărît și 
Uniunea Sovietică, informează 
agenția France Presse.

Estimînd că moratoriul sovietic 
trebuie salutat ca „un demers po
zitiv", Vogel a arătat că „partea 
occidentală ar trebui să acționeze 
în același mod" și să hotărască un 
moratoriu global, cel puțin pe du
rata negocierilor sovieto-americane 
de la Geneva.

DfiNEMflRCfl: Pentru 
eliminarea arsenalelor 
nucleare din Europa

COPENHAGA — La,Copenhaga 
avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Danemarca consacrată analizării si
tuației interne a tării si sarcinilor 
comuniștilor danezi în problemele 
păcii și dezarmării. în raportul la 
plenară, Joergen Jensen, președin
tele P.C. din Danemarca, a cerut 
guvernului să se pronunțe activ 
pentru crearea unei zone libere de 
arme nucleare în nordul Europei, 
pentru înghețarea armamentelor 
nucleare și împotriva amplasării de 
arme nucleare în Europa. Plenara 
a adoptat o declarație în care se 
cere oamenilor muncii danezi să-și 
intensifice lupta pentru pace, pen
tru eliminarea pericolului nuclear.
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BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La 
16 aprilie, tovarășul Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, prezent la Budapesta cu prilejul 
sesiunii Comisiei mixte guvernamen
tale româno-ungare de colaborare 
economică și tehnico-știintifică, a 
fost primit de Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate raporturile de prietenie, co
laborare și bună . vecinătate dintre

cele două țări, care cunosc un curs 
continuu ascendent, în spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel. Au fost evidențiate, totodată, 
noi posibilități de extindere a cola
borării româno-ungare, de lărgire și 
diversificare a schimburilor comer
ciale reciproc avantajoase.

La întrevedere a participat Laszlo 
Marothy, vicepreședinte ai Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare. A 
fost de față Nicolae Vereș, ambasa
dorul României la Budapesta.

Seminar consacrat relațiilor sovieto-americane
J

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La Atlanta s-a desfășurat un seminar 
internațional consacrat relațiilor so
vieto-americane și reducerii înarmă
rilor. Desfășurat sub conducerea 
foștilor președinți Jimmy Carter și 
Gerald Ford, seminarul a reunit cu- 
noscuți reprezentanți ai unor admi
nistrații americane anterioare, pre
cum și o delegație sovietică condusă 
de ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.,

Anatoli Dobrinin. Participanții și-au 
exprimat îngrijorarea in legătură 
cu actuala situație din cadrul rela
țiilor sovieto-americane. A fost sub
liniată importanța desfășurării unei 
întîlniri sovieto-americane la nivel 
înalt, avîndu-se în vedere că aceasta 
ar putea da un impuls, pe plan po
litic, îmbunătățirii relațiilor dintre 
cele două țări, relevă agenția 
T.A.S.S.

Demersuri pentru continuarea 
eforturilor de pace în America Centrala

BUENOS AIRES 16 (Agerpres).— 
într-un discurs pronunțat la Buenos 
Aires, președintele Argentinei. Râul 
Alfonsin, a afirmat că „procesul de 
democratizare a vieții politice lati- 
no-americane este ireversibil și con
tinuă să se consolideze". El a re
afirmat hotărîrea guvernului argen
tinian de a depune eforturi susținu
te pentru promovarea în raporturi
le internaționale ,a principiilor ne
amestecului în tre’burile interne, au
todeterminării popoarelor și egalită
ții tuturor statelor. Râul Alfonsin 
a exprimat sprijinul pe care îl a- 
cordă Argentina eforturilor de pace 
în America Centrală depuse de 
„Grupul de la Contaclora".

Președintele argentinian a relevat, 
totodată, necesitatea rezolvării cri
zei datoriei externe a țărilor lati
no-americane.

MANAGUA 16 (Agerpres). — Ori
ce „plan de pace" pentru America 
Centrală trebuie să excludă folosi
rea forței, a declarat, la Managua, 
Ricardo Valero, ministrul adjunct de 
externe mexican. Subliniind necesi
tatea reluării negocierilor america- 
no-nicaraguane, el a relevat că 
„Grupul de la Contadona" va spri
jini orice inițiativă de pace care să 
se bazeze pe principiile neameste
cului și autodeterminării popoarelor.

CARACAS 16 (Agerpres). — Crea
rea de noi surse de investiții, reor
ganizarea sistemului valutar-finan- 
ciar internațional eînt condițiile de 
bază ale depășirii actualelor dificul
tăți ale economiilor latino-america-, 
ne — au relevat participanții la lu
crările reuniunii de la Caracas a re
prezentanților băncilor naționale din 
America Latină. După cum relatea
ză agenția I.P.S., ei au analizat 
situația economică și financiară grea 
a țărilor din America Latină și căile 
de soluționare a unor- probleme 
stringente ca datoriile externe, 
impulsionarea schimburilor și coo
perării regionale, angajarea unui 
dialog reciproc avantajos între țările 
creditoare și statele debitoare.

Reprezentantul țărif-gazdă a pro
pus, intre altele, crearea unui orga
nism internațional cu misiunea de 
a elabora norme precise ale relații
lor valutare mondiale., bazate pe 
principiile egalității juridice a sta
telor, echității și dreptății.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Ministrul relațiilor externe al Uru- 
guayului. Enrique Iglesias, care a 
condus la Bruxelles o delegație a 
celor 11 țări latino-americane sem
natare ale „Acordului de Ia Carta
gena". a cerut țărilor industrializa
te occidentale să inițieze negocieri 
multilaterale în problema datoriilor 
externe și. să coopereze cu statele 
debitoare — ' transmit agențiile 
France Presse și Reuter.

După întrevederile avute cu Jac

ques Delors, președintele Comisiei 
C.E.E., și cu Claude Cheysson,- 
membru al comisiei însărcinat cu 
problemele Nord-Sud. ministrul Uru
guayan a declarat că țările latino- 
americane au hotărît să-și rambur
seze datoriile (estimate la, 360 mi-: 
liarde dolari), dar cer în schimb ca 
statele industrializate să manifeste 
suplețe in relațiile comerciale inter
naționale. să renunțe la barierele 
protecționiste și să accepte o des
chidere a piețelor. „Dacă nu putem 
exporta, nu vom avea posibilitatea 
să ne îndeplinim angajamentele le
gate de achitarea datoriilor", a sub
liniat E. Iglesias, adăugind că „pes
te 10 la sută din produsul național 
al acestor țări este folosit pentru 
plata dobinzilor la datorii".

SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager
pres). — Datoria externă a Americii 
Latine, estimată la peste 360 miliar
de dolari, echivalează cu valoarea 
tuturor exporturilor latino-america
ne pe trei ani — a declarat, la San
tiago de Chile, economistul Ricardo 
French-Davis, în raportul său „Da
toria externă și alternative de dez
voltare în America Latină", elaborat 
sub egida Corporației pentru cerce
tări economice in America Latină. 
Documentul califică drept „dramati
că" situația economică și financiară 
actuală a Americii Latine, subli
niind necesitatea de a se adopta 
măsuri ferme pe plan intern și in
ternațional, care dă conducă la de
pășirea acesteia.

Măsurile protecționiste grevează economia 
țărilor în curs de dezvoltare

SUDAN

Consultări pentru formarea noului guvern

ROMA 16 (Agerpres). — Experți 
economici din „Grupul celor 30", or
ganizație neguvernamentală creață 
în 1978, s-au întrunit la Perugia și 
Roma, pentru a discuta problemele 
economice internaționale generate de 
cursul supraevaluat al dolarului și 
datoria țărilor în curs de dezvoltare 
— relatează agenția China Nouă, pi 
s-au pronunțat pentru măsuri de 
control asupra ratei de schimb din- 

®tre dolarul S.U.A. și valutele altor 
țări.

Anailizînd necesitățile țărilor în 
curs de dezvoltare, experții au con
statat că, deși situația economică a 
unora se îmbunătățește, ele sînt to
tuși confruntate cu penuria de fon
duri de dezvoltare. Greutățile eco
nomice ale unor țări în curs de dez
voltare sau intensificarea protecțio- 
nișmului comercial vor avea conse
cințe nefavorabile pentru economii
le tuturor țărilor, au relevat experții 
„Grupului celor 30".

cANUL INTERNATIONAL AL TINERETULUI

KHARTUM 16 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă ți
nute la Khartum, președintele Con
siliului militar de tranziție, gene
ralul Abdul Rahman Mohamed 
Hassan Swar El Dahab, coman- 
dantul-șef al forțelor armate ale 
poporului, a declarat că situația pe 
întreg teritoriul este stabilă, trans
mite agenția M.E.N.

Pe de altă parte, în capitala su- 
daneză s-au încheiat consultările a-

supra viitorului guvern între repre
zentanții Consiliului militar de tran
ziție și Uniunii Forțelor Naționale 
pentru Dezvoltarea Sudanului. Noul 
cabinet — relevă agenția citată — 
va fi format din 15 miniștri — 13 
civili și doi militari, care vor ocupa 
funcțiile de ministru al apărării și, 
respectiv, al afacerilor interne. Trei 
miniștri vor reprezenta regiunile 
sudice ale țării.

R- s. a. Demonstrații împotriva politicii de apartheid
PRETORIA 16 (Agerpres). — în 

cîteva așezări din provincia Cape 
locuite de populația africană, precum 
și în cartierul Alexander din Jo
hannesburg au avut . loc marți noi 
demonstrații de protest ale populației 
față de politica de apartheid a gu
vernanților de la Pretoria. împo

triva demonstranților au fost dislo
cate forțe polițienești importante, 
care au folosit arme de foc și gaze 
lacrimogene. Un tînăr de 24 de ani 
a fost ucis, în timp ce numeroși 
alti participanți la manifestație. au 
fost răniți.

11000 de șomeri pentru 11 oferte 
de serviciu

ROMA 16 (Agerpres). — 11000 
de persoane aflate in căutarea 
unui loc de muncă s-au prezentat 
la sediul Companiei naționale ita
liene de electricitate „Enel“ din 
Torino, care dăduse un anunț pen
tru angajarea a 11 lucrători necali
ficați. Printre candidații la cele 11

locuri de muncă — menționează 
agenția France Presse — se aflau 
numeroși absolvenți de facultăți.

La începutul lunii aprilie, adaugă 
A.F.P., oficialitățile municipale din 
Napoli au oferit 2 000 de locuri de 
brancardieri, pentru care au can
didat 120 000 de persoane.

Agenda viitoarei reuniuni la nivel înalt 
a O.U.A.

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 
Cea de-a 21-a Conferință la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.), ce undează să aibă loc 
în luna iulie a acestui an, va dezba
te o serie de probleme de stringen
tă actualitate pentru țările africane, 
locul de frunte deți.nîndu-1 proble
matica economică.

într-o declarație făcută la Addis 
Abeba, secretarul executiv al Comi
siei economice a O.N.U. pentru Afri
ca, Adebayo Adedeji, a arătat că 
șefii de stat și de guvern din ță

rile africane vor examina măsuri 
destinate să ducă la accelerarea pu
nerii în practică a acțiunilor de coo
perare hotărîte cu prilejul reuniu
nilor anterioare, uh program spe
cial de acțiuni pentru îmbunătățirea 
situației alimentare pe continent, o 
serie de măsuri concrete pentru dez
voltarea agriculturii. Vor mai fi dis
cutate, de asemenea, probleme pri
vitoare la datoria externă și propu
neri pentru o platformă comună de 
acțiune în cadrul organismelor eco
nomice internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
l-a primit la Cairo pe Ezer Weizman, 
ministru fără portofoliu in guvernul 
israelian, informează agenția M.E.N. 
După întrevedere, ministrul israelian 
a declarat că au fost abordate pro
bleme privind relațiile dintre Egipt 
și Israel, adăugind că vor fi necesare 
eforturi pentru soluționarea acestor 
probleme, relevă sursa menționată.

BEIRUT 16 (Agerpres). — în pofi
da avansării unor propuneri de înce
tare a focului, în zona orașului-port 
Saida, din sudul Libanului, au con
tinuat marți schimburile de focuri 
dintre milițiile creștine și musulma

ne, informează agențiile internațio
nale de presă. Centrul orașului a fost, 
pe de altă parte, ținta unor tiruri 
intre unități ale armatei libaneze, 
dislocate în zonă, și milițiile creștine 
aparținînd așa-numitelor „forțe li
baneze".

La Beirut au fost Înregistrate 
schimburi puternice de focuri de-a 
lungul liniei care separă sectoarele 
de est și de vest ale orașului. Două 
puncte de trecere dintre cele două 
sectoare au fost închise pentru a se 
proteja viața civililor.

In zona muntoasă din apropierea 
Beirutului s-au dat lupte între ar
mata libaneză și milițiile musul
mane.

^AGENȚIILE DE PRESA 
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CONTINUITATEA PROGRAMELOR CONSACRATE TINERILOR 
—o problemă importantă a prezentului privind viitorul tineretului

Participarea tot mai activă a ti
nerei generații la realizarea dezide
ratelor de făurire a unei lumi mai 
bune șfc.mai drepte, a păcii și co
laborării, la modelarea viitorului 
umanității, a constituit, fără îndo
ială. argumentul fundamental pe 
care Organizația Națiunilor Unite, 
statele membre l-au avut în vedere 
atunci cînd, răspunzînd inițiativei 
României — izvorîtă din concepția 
novatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind statutul și rolul 
tinerilor in lumea contemporană — 
au proclamat, prin consens, anul 
1985 ca An Internațional al Tinere
tului, sub deviza „PARTICIPARE, 
DEZVOLTARE, PACE".

Venind în întîmpinarea unor ase
menea deziderate și potrivit calen
darului, stabilit, la Viena s-au des
fășurat recent — sub președinția 
reprezentantului României, tovarășul 
Nicu Ceaușescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului — lucrările celei 
de-» IV-a sesiuni a Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretului. Reu
niunea — la care au participat cele 
24 de state membre ale acestui 
organism, nominalizate printr-o re
zoluție a Adunării Generale a 
O.N.U., reprezentanți ai unor or
ganizații din sistemul Națiunilor 
Unite, organisme guvernamentale și 
organizații de tineret — a abordat 
unul din aspectele esențiale care 
focalizează interesul tinerei gene
rații de pretutindeni : asigurarea 
continuității preocupărilor în mate
rie de tineret.

Fiind prima din suita numeroa
selor manifestări consacrate proble
maticii care preocupă tînăra gene
rație ce s-a desfășurat în timpul 
Anului Internațional al Tineretului, 
în mod firesc, înainte de a se trece 
la elaborarea unui document de 
perspectivă, s-au făcut o serie de 
evaluări cu privire la procesul de 
pregătire a A.I.T., la semnificațiile 

pașilor întreprinși pe plan național, 
regional și internațional pentru a 
răspunde corespunzător aspirațiilor 
pe care cei aproape un miliard de 
tineri și le leagă de Anul Interna
țional al Tineretului.

în primul rind, așa cum a reieșit 
din dezbateri, se impune a fi re
levat faptul că A.I.T. a generat o 
stare de spirit cu totul nouă privind 
tineretul. Niciodată problemele ti
nerilor nu s-au aflat în prim-planul 
preocupărilor .guvernelor, ale orga
nizațiilor cu competențe în dome
niul tineretului ca in prezent. Ela
borarea unor studii și cercetări — 
sub egida O.N.U. sau a altor insti
tuții — a evidențiat capacitatea 
deosebită a tineretului ca puternică 
forță a înnoirii societății, factor ac
tiv — alături de celelalte mari for
țe ale contemporaneității — în 
lupta popoarelor pentru salvgarda
rea păcii și înlăturarea pericolului 
nuclear, pentru asigurarea mersu
lui înainte al omenirii pe drumul 
progresului, colaborării și înțelege
rii internaționale.

în altă ordine de idei, lucrările 
sesiunii au scos în evidență că, de
parte de a se limita la elaborarea 
unor teze conceptuale, A.I.T. pri
lejuiește pe numeroase meridiane 
o abordare concretă, practică a 
condiției tineretului contemporan. A 
sporit preocuparea pentru soluțio
narea unor probleme specifice cum 
ar fi locurile de muncă pentru ti
neri, accesul la invățămînt și cul
tură etc. Un ’rol remarcabil îl au 
în această direcție cele 143 de co
mitete naționale de coordonare 
pentru A.I.T., implicate nemijlocit 
în concretizarea obiectivelor ma
jore privind politicile de tineret.

După cum Anul Internațional al 
Tineretului a produs, și acest luciu 
de asemenea a fost subliniat cu sa
tisfacție, o revigorare a activităților 
multiple în rindul organizațiilor de 
tineret și studenți, o sporire a do
rinței de a-și spune cuvîntul și a 
.participa direct la soluționarea pro
blemelor care privesc tinerii, uma
nitatea în ansamblu. Tinerii doresc 

cu ardoare ca, în spiritul idealurilor 
A.I.T., să stabilească și să consoli
deze legăturile internaționale de 
prietenie și colaborare, să întă
rească unitatea lor de acțiune în 
lupta comună pentru împlinirea nă
zuințelor de pace, respect reciproc 
și cooperare.

Acestea sînt doar cîteva conside
rații puse în lumină în cadrul se
siunii de la Viena a Comitetului

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985
Consultativ al O.N.U. pentiu A.I.T. 
și care denotă importanța și rolul 
Anului Internațional al Tineretului, 
iar ecoul profund al. evenimentului 
urmează a fi. desigur, amplificat, 
ținînd seama de multitudinea reu
niunilor, seminariilor, consfătuiri
lor, congreselor, conferințelor și 
festivalurilor naționale și interna
ționale de tineret ce vor avea lac 
pînă la sfîrșitul anului 1985.

în acest spirit, dezbaterile au pri
lejuit un șir de concluzii impor
tante. în primul rind, pornind de 
la problematica atit de complexă 
care privește statutul tinerei gene
rații, de la faptul că soluționarea, 
acesteia cere un timp îndelungat, 
precum și de la ideea că tineretul, 
ca o categorie specifică a popu
lației, se impune a fi raportat 
continuu la realitățile politice, eco

nomice. sociale, aflate, la rîndul lor. 
în perpetuă mutație — este reco
mandabil ca Anul Internațional al 
Tineretului să fie folosit pen
tru elaborarea unor strategii 
pe termen lung în domeniul ti
neretului. Așa cum a arătat in re
petate rinduri președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U., ori- 
cît’de substanțiale ar fi realizările 
cu prilejul A.I.T., sint unele pro
bleme care abia încep a fi rezol
vate, altele urmează să-și găsească 
soluții în viitor, ceea ce face ca ac
tivitatea dedicată tineretului, statu
tului său în lumea de astăzi și în 
cea de mîine să nu se reducă la 
anul calendaristic 1985, ci să se ex
tindă și chiar să se intensifice în 
perspectivă.

. Susținută activ de România, la 
care s-au asociat alte 105 state, 
această, necesitate și-a . găsit, de alt
fel, o reflectare corespunzătoare în 
rezoluția privind A.I.T. adoptată de 
actuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., document în care se pre
vedea tocmai convocarea celei de-a 
IV-a reuniuni a Comitetului Consul
tativ în „scopul elaborării... unor 
linii directoare pentru programe de 
perspectivă în domeniul tineretului 
și urmărirea punerii lor în apli
care, care vor fi transmise, spre 
adoptare, celei de a 40-a sesiuni a 
Adunării Generale".

Răspunzînd acestei cerințe, parti
cipanții la dezbaterile Comitetului 
Consultativ au relevat însemnăta
tea deosebită a redactării unui do
cument larg cuprinzător, de per
spectivă. care să' împletească ar
monios cerințele generale cu cele 
practice. Pe baza acestor dezbateri, 
s-a convenit asupra Liniilor direc
toare privind programele de viitor 
în domeniul tineretului și urmă
rirea punerii lor în aplicare, în care 
se regăsesc capitole referitoare la 
preocupări pe plan național si in
ternațional. între acestea se află 
cele referitoare la legislația pentru 
tineret, accesul, la invățămînt și in
strucție, locurile de muncă, proble
mele sănătății, culturii, turismului, 

timpului liber etc. Sînt abordate, de 
asemenea, aspecte referitoare la di
ferite categorii ale tineretului : ti
neretul urban și rural, tinerele fete, 
studenții, tinerii emigranți. Ideea 
esențială care străbate Liniile di
rectoare este răspunderea ce revine 
factorilor decizionali in soluționa
rea tuturor problemelor tinerei ge
nerații, in diferitele sale ipostaze.

Documentul constituie un real 
izvor de inspirație, cu valențe apli
cative, pentru . stimularea acțiunilor 
practice vizînd condiția tînărului, 
sporirea prezenței tineretului in via
ța națională și internațională. Ele 
reliefează. de asemenea, rolul 
însemnat care revine Organizației 
Națiunilor Unite, altor foruri inter
naționale chemate să stimuleze, 
printr-o largă paletă de inițiative, 
transpunerea în viață a deyizei 
A.I.T. ; „Participare, Dezvoltare, 
Pace".

Reunit recent. Biroul Comitetului 
Național Român pentru A.I.T., apre
ciind documentul' adoptat la Viena 
ca o platformă de largă deschidere 
pentru soluționarea la nivel local, 
național, regional și internațional a 
dosarelor care preocupă tînăra ge
nerație, a exprimat hotărîrea de a 
intensifica și extinde colaborarea 
internațională în vederea asigurării 
tuturor condițiilor, astfel .incit Liniile 
directoare să beneficieze de con
sensul participanților la Conferința 
.Mondială a Națiunilor Unite pentru 
Anul Internațional al Tineretului, 
organizată cu prilejul celei de-a 40-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Fără îndoială, elaborarea Linii
lor directoare pentru programe de 
viitor în domeniul tineretului — cu 
contribuția activă a țării noastre — 
se înscrie ca un moment de seamă 
în cadrul Anului Internațional al 
Tineretului, menit să asigure gene
rațiilor de azi și de mîine ale pla
netei certitudinile împlinirii aspira
țiilor lor — într-o lume a păcii, pro
gresului și înțelegerii.

Ioan T1MOFTE

TRATATIVE SOVIETO-AMERI
CANE. La 16 aprilie au avut loc 

| la Geneva, în cadrul tratative
lor sovieto-americane, reuniunile 

I grupului de lucru pentru armele 
nucleare cu rază medie de acțiu
ne si a grupului de lucru pentru 
armele cosmice, transmite agenția
T.A.S.S.

MESAJ. Cu prilejul Anului Nou 
| laoțian, președintele R.D.P. Laos, 
| Sufanuvong, a adresat' populației 

un mesaj în care a evidențiat o 
■ serie de succese obținute în dez- 
I voltarea tării. S-a dezvoltat agri

cultura, a fost creată baza unei 
industrii naționale și a fost lichi
dat analfabetismul, a menționat el, 
adăugind că poporul laoțian este 
hotărit să facă totul pentru întări- 

I rea păcii și securității în Asia de 
I sud-est și în întreaga lume.
. PRIMUL MINISTRU AL IN

DIEI, Rajiv Gandhi, a arătat. în- 
I tr-o cuvîntare rostită la Delhi, că 

eliminarea sărăciei și dezvoltarea 
I economiei țării figurează intre 
I principalele, preocupări ale guver

nului. El a menționat că va fi 
I încurajată creșterea producției in

dustriale și agricole, o mare aten- 
I tie fiind acordată și altor șectoa- 

re. precum cel energetic, al comu- 
| nicațiilor și transportărilor.

CONGRESUL SINDICATELOR
I DIN SCOȚIA și-a început lucră

rile anuale la Invernes. în proiec
tele de rezoluție prezentate delegă
rilor se exprimă îngrijorarea față de 
criza prelungită cu care se confrun- 

I tă această regiune a Marii Bri
tanii. Documentele reflectă preocu- 

| parea sindicatelor ca urmare a 
I sporirii șomajului, care afectează 

aproximativ 15 la sută din tota- 
■ Iul forței active de muncă din 

Scoția, rată cui mult mai ridicată
■ fată de media generală pe țară.

IN ETIOPIA a luat sfîrșit cea 
| de-a 12-a etapă a campaniei națio

nale de lichidare a analfabetismu- 
Ilui care a început în 1979. In peri

oada care a trecut, peste 11 mili
oane de persoane au învățat să 
scrie si să citească, ceea ce' repre- 

I zintă peste jumătate din populația 
| adultă a țării. Cifra este cu atit 

mai semnificativă cu cît. în Etiopia 
| de dinainte de revoluție cei care 

Știau carte reprezentau doar 6,3 la 
sută din totalul populației.

PREȘEDINTELE ALES AL BRA- 1 
ZILIEI, Tancredo Neves, a suferit, . 
in cursul nopții de luni spre marți, I 
o criză de tahicardie, a anunțat te- ‘ 
leviziunea braziliană. Potrivit sur
sei citate, criza a fost depășită I 
prin administrarea de medicamen- | 
te, dar starea sănătății președinte
lui ales continuă să fie gravă, i

RATA INFLAȚIEI A SPORIT ÎN • 
ISRAEL cu 12,1 la sută in cursul 
lunii martie, ceea ce reprezintă cea I 
mai marc creștere lunară inregis- I 
trată in ultimii 37 de ani. se ara
tă într-un raport al Biroului israe- I 
lian de statistică, citat de agenția I
U.P.I. Rata cumulată a inflației pe 
primele trei luni a ajuns la 33,9 . 
la sută, iar pe întreg anul se es
timează că va fi de 225 la sută. I

SEISM. Marți dimineața, în j 
nord-estul Greciei a fost inregis- | 
trat un cutremur cu magnitudinea 
de 4.6 grade pe scara Richter — ■ 
a anunțat.Institutul de geodinami- 
că din Atena. Epicentrul seismu- ‘ 
lui — care nu s-a soldat cu vic
time sau pagube materiale — a I 
fost localizat în Epir. Orașul Ian- | 
nina și împrejurimile sale au re
simțit cel mai puterjiic efectele cu- I 
tremurului — informează agenția | 
France Presse.

ACCIDENT. Un avion „Boeing- I 
737". aparținind companiei aeriene I 
thailandeze, s-a prăbușit într-o 
zonă muntoasă de pe insula Phu- | 
ket. la circa 900 km de Bangkok. | 
Toate cele 11 persoane aflate la 
bord și-au pierdut viața, infor- i 
mează agenția U.P.I.

EXTRĂDARE. Procurorul gene
ral federal al R.F.G., Kurt Reb- I 
mann. va cere autorităților fran- | 
ceze extrădarea extremistului, de 
dreapta vest-german Odfried Hepp, | 
arestat săptămîna trecută la Paris I 
— transmite agenția France Presse. 1 
în vîrstă de 27 de ani, Hepp este . 
pus sub urmărire în R.F.G. din. I 
1983. acuzat de „trei tentative de 1 
asasinat și de complicitate in mai 
multe atacuri de bănci". El era ul- | 
timul membru rămas în libertate { 
din grupul terorist „Wehrsport- 
gruppe Hoffmann". i

<____
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