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Evidențiind voința comună de amplificare, pe multiple planuri,

a raporturilor româno - congoleze, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE DENIS SASSOU NGUESSO

Sîmbătă. 18 mai. au continuat, la 
Palatul Consiliului de Stat, convorbi
rile oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și co
lonel Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului , Central al 
Partidului Consolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo.

La convorbiri au participat mem
brii celor două delegații.

Noua runda de convorbiri a fost 
consacrată examinării în continuare 
a unor probleme privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale. precum si a 
unor aspecte majore ale actualității 
politice internaționale. De asemenea, 
s-a procedat la o informare recipro
că asupra preocupărilor actuale și 
de perspectivă ale celoi- două țări, 
partide si popoare privind dezvol
tarea economico-socială a României 
și Republicii Populare Congo.

în cadrul schimbului de păreri în 
legătură cu evoluția situației inter
naționale a fost exprimată îngrijo
rarea față de menținerea încordării 
deosebit de grave existente in lume 
ca urmare a . politicii imperialiste de 
forță și dominație, de amestec în tre
burile interne ale altor state, de 
consolidare și reîmpărțire a zonelor 
de influentă, conflictelor din diferite 
regiuni ale globului și. în mod. deo
sebit. a intensificării fără precedent 
a cursei înarmărilor, in special a 
belor nucleare.

S-a subliniat că. în aceste împre
jurări. se impune ca toate popoarele, 
forțele progresiste, democratice, 
antiimperialiste de pretutindeni să-și 
unească eforturile si să conlucreze 
tot mai strîns pentru oprirea evolu
ției periculoase a evenimentelor sore 
confruntare si război, pentru re

luarea si continuarea procesului des
tinderii. pentru dezvoltare indepen
dentă. pentru promovarea păcii și- 
colaborării între, națiuni.

S-a arătat că problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor si tre
cerea la dezarmare.. în primul rind 
Ja dezarmare nucleară, asigurarea 
păcii și’ apărarea dreptului esențial 
al oamenilor, al popoarelor la viață, 
la existentă liberă și demnă. A fost 
evidențiată importanta realizării, in 
cadrul negocierilor sovieto-americane 
de la Geneva, a unor acorduri cores
punzătoare. care să ducă la oprirea 
amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune și Înlăturarea tuturor ar
melor nucleare din Europa, preve
nirea si evitarea militarizării spa
țiului cosmic. îndepărtarea gravelor 
primejdii ce planează asupra ome
nirii.

Schimbul de vederi în problemele 
internaționale a pus în evidentă ne
cesitatea eliminării forței și ame
nințării cu forța din relațiile interna
ționale. rezolvării, conflictelor și 
tuturor diferendelor dintre state . pe 
cale politică, prin tratative., cores
punzător intereselor popoarelor de a 
coopera și trăi în pace si securitate. 

. In legătură cu problemele, din 
Africa, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Denis Sassou Nguesso 
au subliniat necesitatea întăririi 
luptei popoarelor africane pentru li
chidarea deplină a oricăror forme de 
dominație și asuprire. pentru 
apărarea și consolidarea independen
tei naționale, pentru dezvoltare eco
nomică și socială de sine stătătoare.

A fost? exprimată solidaritatea 
României și Republicii Populare 
Congo cu popoarele africane, subli- 
niindu-se că, în acest spirit, cele două 
țări acordă sprijinul lor activ luptei

poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru deplina indepen
dență a Namibiei, se pronunță ferm 
pentru abolirea politicii de apartheid 
in Africa de Sud și pentru asigu
rarea de drepturi egale, democratice 
pentru toți cetățenii acestei țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu » 
relevat rolul .însemnat ce revine 
Organizației Unității'' Africane în 
unirea' eforturilor țărilor de pe con
tinent pentru soluționarea politică 
a diferendelor și stărilor de ten
siune existente în Africa și, îndeo
sebi, pentru promovarea cooperării 
economice între statele africane, 
pentru întărirea conlucrării lor pe 
plan regional și mondial.

în cadrul convorbirilor, s-a apre
ciat că agravarea situației economi
ce mondiale afectează, practic, toa
te statele lumii, și în special țările 
în curs de dezvoltare. S-a arătat 
că, în aceste condiții, este necesar 
să se ajungă, in cel mai scurt timp, 
la negocieri reale între statele dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare, în jcadrul Organizației Națiu
nilor Unite. în vederea soluționării 
'globale, a problemelor subdezvoltă
rii -r- inclusiv a datoriilor externe 
extrem, de mari’ ce împovărează ță
rile sărace, — ți înfăptuirii-noii or
dini economice internaționale. în a- 
.cest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că România s-a 
pronunțat și se pronunță pentru or

ganizarea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor în curs de dezvoltare 
pentru a discuta împreună proble
mele complexe ale lichidării sub
dezvoltării și edificării noii ordini 
economice -internaționale, ale întă
ririi colaborării dintre ele., precum 
și. pentru stabilirea unei strategii 
comune de negocieri cu țările dez
voltate. - . . .

A fost subliniat faptul' că regle
mentarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea contemporană im
pune participarea activă și egală la 
viața internațională a tuturor sta
telor. și in mod deosebit a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de 
dezvoltare, nealiniate, care sint di
rect interesate intr-o politică de 
colaborare, independență și pace.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu. și 
Denis Sassou Nguesso au reafirmat 
hotărirea României și Republicii 
Populare Congo de a conlucra tot 
mai strîns pe arena mondială, în 
cadrul O.N.U. și al instituțiilor sale 
specializate, de a contribui, prin e- 
forturi și acțiuni comune, la instau
rarea unui climat de. pace, securi
tate. încredere și largă cooperare în 
Europa, Africa și in întreaga lume, 
la înfăptuirea idealurilor de liber
tate, independentă și progres ale 
tuturor popoarelor.

Noua rundă de convorbiri a de
curs într-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere și stimă reciprocă.

ALTE MOMENTE ALE VIZITEI
ÎN PAGINA A V-A

lNTR-0 ATMOSFERĂ DE PUTERNIC ENTUZIASM, TINERETUL ROMÂNIEI A DAT GLAS HOTĂRlRII 
FERME DE A ACȚIONA NEABĂTUT PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI

SCRISOAREA 
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

MULT IUBITE ȘI STIMATE 
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,

Puternic mobilizați de vibrantele chemări . și 
înflăcăratele îndemnuri cuprinse in magistrala 
cuvîntare rostită de dumneavoastră, în deschi
derea lucrărilor Forumului tineretului, noi, 
participanții la Congresul al XII-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist, Conferința a XlV-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și cea de-a V-a Conferință Națională 
a Organizației Pionierilor, vă adresăm, in nu
mele tuturor tinerilor ș! copiilor patriei, cele 
mai alese sentimente de fierbinte prețuire, de 
nemărginită dragoste față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar general 
al partidului, ctitorul genial al României mo
derne socialiste, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, omul de ale cărui clocoti
toare activitate revoluționară si cutezătoare 
gindire științifică sint indisolubil _ legate toate 
marile izbinzi ale poporului român în ascen
siunea sa viguroasă spre culmile luminoase ale 
socialismului și comunismului.

Prezenta dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. la lucrările Forumului 
tineretului, ideile de inestimabilă valoare teo
retică și practică ce se desprind din excepțio
nala cuvîntare pe care ați rostit-o reprezintă o 
nouă și grăitoare expresie a preocupării sta

tornice pe care o manifestați pentru formarea 
și educarea multilaterală a întregului tineret 
al țării, a încrederii partidului, a dumneavoas
tră personal, in generațiile care, muncind și in- 
vățind cu pasiune și dăruire, așa cum, cu pă
rintească grijă, ne îndemnați de fiecare dată, 
se pregătesc pentru a fi cetățeni de nădejde ai 
scumpei noastre, patrii, să ducă mai departe 
flacăra nepieritoare a patriotismului, a spiritu
lui revoluționar, să acționeze cu toate forțele 
pentru înfăptuirea neabătută a grandioaselor 
programe de dezvoltare a țării adoptate de ce! 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Folosim acest prilej pentru a da glas. încă 
o dată, sentimentelor de profundă recunoștință 
ale tuturor copiilor și tinerilor României so
cialiste, pentru excepționalele condiții de mun
că. viață și învățătură, de formare și afirmare 
plenară în toate domeniile de activitate, con
diții de care nu a mai beneficiat nici o altă 
generație, odată cu expresia dragostei nețărmu
rite cu care întregul tineret al tării vă încon
joară. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și urmează impunătoarea pildă de 
dăruire patriotică si revoluționară a vieții și

activității dumneavoastră, puse din cea mal 
fragedă tinerețe în slujba împlinirii năzuințe
lor fundamentale ale poporului român. Expri
măm, de asemenea, in numele copiilor și tine
rilor patriei noastre, cele mai calde simțămin
te de mulțumire și înaltă prețuire față de pres
tigioasa activitate desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic șl savant de re
putație internațională, pentru contribuția de 
seamă 1a progresul neîntrerupt al invățămîntu- 
lui, științei și . culturii românești, pentru aten
ția deosebită pe care o manifestă față de for
marea multilaterală, revoluționară a tinerei ge
nerații.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că. desfășurîndu-se în 
lumina indicațiilor și orientărilor programatice 
pe care le-ați formulat, Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist, Conferința Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România și 
Conferința Națională a Organizației Pionierilor 
au dezbătut și analizat cu înaltă exigentă și 
responsabilitate revoluționară întreaga activi-
(Continuare in pag. a III-a)

FORUMUL TINERETULUI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

în spiritul bunelor relații de prietenie 
și colaborare româno-egiptene

PRESEDINTLLE NICOLAE MSISCU SI TOVARĂȘA 
ELEVA CrAIISESCII S AU ÎNTlLNIT CU I'llESEIIlVTELE

HOSNI MUBARAK SI DOAMNA SUME MUBARAK

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. si to
varășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit. 
sîmbătă după-amiază. cu președintele 
Republicii Arabe Egipt. Mohamed 
Hbsni Mubarak. , și cu doamna Su
zanne Mubarak, care.' in drum spre 
patrie, au. făcut o scurtă vizită 
prietenească in tara noastră, cu pri
lejul escalei la București.

La sosire. >pe aeroportul Otopeni, 
președintele Mohamed Hosni Muba
rak și doamna Suzanrie Mubarak au 
fost întimpinați și salutați cu căldu
ră de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășa Elena Ceaușescu. Oaspe
ții egipteni au fost salutați, de ase
menea. de metnbri ai guvernului, de 
alte persoane oficiale române.

Erau prezenți Mohamed Said El- 
Sayed. ambasadorul R. A. Egipt Ia 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și ambasadorul Turciei în 
țara noastră. Siireyya Yiiksel.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate 'imnurile de ștat 
..ale.celor două țări. Uri grup de pio
nieri au oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu ; și. Mohamed Hosni Mu
barak. tovarășei Elena Ceaușescu șl 
doamnei Suzanne Mubarak buchete 
de flori.

★

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor privind evoluția rela
țiilor ; bilaterale. Cei • doi președinți 
și-au manifestat deosebita satis
facție față de noul dialog, care se 
înscrie in practica contactelor și con
sultărilor frecvente ce, .caracterizează 
relațiile româno-egiptene. și și-au 
exprimat convingerea că acesta va 
contribui la dezvoltarea. în conti
nuare. a tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre. S-a

apreciat, și cu acest prilej, că re
lațiile dintre România și Egipt — pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și in alte domenii — 
se dezvoltă continuu, conform înțe
legerilor convenite cu prilejul prece
dentelor convorbiri la nivel înalt. A 
fost manifestată voința comună de a 
extinde și amplifica aceste bune ra
porturi. de a valorifica mai intens 
marile posibilități pe care le oferă 
economjile naționale ale României și 
Egiptului, aflate in plină dezvoltare, 
în interesul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii între națiuni.

în timpul întîlnirii s-a făcut, de 
asemenea, up schimb de păreri in 
probleme generale, de interes comun 
ale vieții internaționale. O atenție 
deosebită a fost acordată, în acest 
cadru, ultimelor evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu, subliniindu-se 
necesitatea intensificării eforturilor 
politice și diplomatice pentru solu
ționarea problemelor din această 
zonă, pentru realizarea Unei , păci 
trainice, și Juște. -

Președintele Mohamed Hosni Mu
barak a dat o înaltă apreciere pozi
ției constructive a României în pro
blemele Orientului Mijlociu, activi
tății perseverente a șefului statului 
român pentru instaurarea păcii in 
această regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, hotărî- 
rea fermă a României, a poporului 
român de a-și aduce. în continuare, 
contribuția activă la soluționarea pe 
cale politică a problemelor complexe 
din Orientul Mijlociu, corespunzător 
dorinței popoarelor din această zonă 
de a trăi și a se dezvolta intr-un 
climat de pace, securitate si colabo
rare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de înțelegere 
și stimă reciprocă.★

La plecarea spre țară, președintele 
R.A. Egipt, Mohamed Hosni Muba
rak, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceausescu.' de la bordul avionului, 
următoarea telegramă :

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind țara dumneavoastră prietenă, după escala făcută pe aeroportul 
București, sint extrem de incîntat să adresez Excelenței Voastre cele mai 
sincere mulțumiri și recunoștință pentru primirea călduroasă și ospitalitatea 
generoasă pe care ni le-ați acordat.

Sint convins că discuțiile pe care le-am purtat, în contextul politicii de 
dialog și consultări pe care o promovăm, vor contribui la întărirea în con
tinuare a excelentelor relații dintre cele două popoare ale noastre, spre bi
nele lor comun, al cauzei păcii și securității internaționale, în primul rind 
in Orientul Mijlociu.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de noi progrese și prosperitate pentru poporul român prie
ten, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

■ Cu cea mai înaltă considerație și apreciere,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

IA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

miine sosește, intr-o vizită de stat in țara noastră, regele Spaniei, 
Juan Carlos I, împreună cu regina Sofia

BUN VENIT PE PĂNIlNTUL ROMÂNIEI!
t. .

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, regele Spaniei, Juan Carlos I, sosește luni, 
împreună cu regina Sofia, intr-o vizită de stat in țara 
noastră.

Regele Juan Carlos I s-a născut 
la 5 ianuarie 1938. A urmat cursuri 
militare și a făcut studii la Univer
sitatea din Madrid. între anii 
1963—1968 aprofundează diferite as
pecte ale administrației de stat, lu
crărilor publice, agriculturii, finan
țelor, comerțului, justiției.

In 1969 a fost proclamat Prinț, al 
Spaniei și succesor, cu titlu de rege, 
al șefului statului ; in această cali
tate a condus statul spaniol in pe
rioada 19 iulie — 30 august 1974. în 
noiembrie 1975, Juan Carlos de Bor- 
bdn y Borbon a fost proclamat rege 
al Spaniei.

In perioada ce a urmat, în Spania 
au avut loc prefaceri înnoitoare, 
menite să răspundă năzuințelor po
porului spaniol de progres pe calea 
democrației și a bunăstării.

în februarie 1981. in Spania a 
avut loc o tentativă de lovitură de 
stat a unui grup de militari. Adre- 
sîndu-se ■ : națiunii în urma eșuării 
acestei tentative, regele Juan Car
los a dat asigurări, intr-un mesaj 
televizat, că se face garant al voin
ței populare, pentru respectarea de
mocrației consacrate prin Constitu
ția aprobată de popor.

Din anul 1962 este căsătorit cu 
prințesa Sofia a Greciei șl are trei 
copii. Regele Juan Carlos este „Doc
tor Honoris Causa" al mai multor 
universități din diferite țări.

Restabilirea relațiilor diplomatice 
Îs rang de ambasadă între România 
și. Spania, in ianuarie 1977, a con
stituit un eveniment de importantă 
istorică, ce a deschis noi și largi 
perspective colaborării multiiaterale 
dintre popoarele celor două țări. A- 
ceasta a permis reluarea tradiționa
lelor raporturi de .colaborare și prie
tenie dintre cele două popoare, ba
zate pe originea latină comună, pe

afinități de limbă și 
cultură.

Patru ani mai tirziu. 
la 23 iunie 1981. a fost 
marcată. în cele două 
țări inz cadrul unor a- 
dunări omagiale. împli
nirea a 100 de ani de 
la stabilirea relațiilor 
diplomatice româno- 
spaniole.

România și Spania 
acționează pentru dez
voltarea continuă a ra
porturilor lor de priete
nie si cooperare, a 
colaborării politice, pen
tru adîncirea si diver
sificarea relațiilor eco
nomice. tehnico-știin- 
tifice si culturale, pre
cum și pe alte planuri, 
apreciind că aceasta co
respunde intereselor 
ambelor popoare.

în cronica relațiilor 
româno-spaniole. un mo
ment nou. deosebit de important l-a 
constituit vizita de stat oe care pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
efectuat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în luna mai 1979, 
in Spania.

Cu acest prilej. președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că. ac- 
ționind „pe baza deplinei egalități 
in drepturi, a stimei si respectului 
reciproc, România și Spania pot 
oferi un exemplu de colaborare rod
nică intre două state cu orinduiri 
sociale diferite, animate de aspira
ția spre progres și bunăstare, dor
nice să trăiască in deplină libertate 
și independentă națională și să con
tribuie activ Ia lupta mondială pen
tru o viață mai bună in Europa și 
în întreaga lume".

La rîndul său, regele Juan Car
los I afirma : „Această lume în 
transformare are nevoie. înainte de 
toate, de pace și securitate. Atit 
Spania, cit și România depun efor
turi în acest sens, in forurile mul
tilaterale și in relațiile lor cu alte 
țări, se disting ca apărătoare ale 
oricărei inițiative menite să ducă Ia 
consolidarea păcii și la asigurarea 
securității colective".

Poporul român salută vizita în 
tara noastră a regelui Spaniei, cu 
convingerea că noul dialog la nivel 
înalt, de la București, va aduce re
zultate fructuoase pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare și adresează 
înalților oaspeți tradiționala urare 
„Bun venit pe pămîntul României I"
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Pentru afirmarea puternică a factorilor intensivi ai creșterii economice

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE - 
O ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE A MUNCII

Dezbatere organizata de „Scînteia", în colaborare
VRANCEA s

cu Comitetul județean Arad al P, C. R,
în prima parte a dezbaterii organizate de „Scînteia", în colaborare 

cu Comitetul județean Arad al P.C.R., au fost prezentate sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor de partid, oamenilor muncii din unită
țile industriale ale județului in domeniul creșterii productivității muncii 
în acest an și în cincinalul viitor, precum și opiniile unor specialiști 
din cercetare și producție privind direcțiile principale de acțiune pentru 
realizarea acestor sarcini de maximă importanță. în continuare publi
căm opiniile altor participant! la 

gi specialiști din Întreprinderi.
această dezbatere — cadre de partid

ȘI IRIGAREA (IITIIRILOR!

Nici o sursă de apă nu-i prea mică pentru a extinde udarea culturilor

Cerință fundamentală 
a competitivității

CORNELIA SÎPOS : Și eu consi
der că nu se poate discuta despre 
creșterea productivității muncii fără 
a se insista asupra necesității ridi
cării nivelului tehnic si calitativ al 
produselor.

întreprinderea textilă U.T.A. Arad 
exportă peste 65 Ia sută din produc
ția sa. Or, dacă un anumit produs nu 
este competitiv și sub aspectul pro
ductivității muncii cu cele mai bune 
produse similare realizate pe plan 
mondial, se poate ajunge la irosirea 
unei părți mai mici sau mai mari 
din munca noastră incorporată in 
produsul respectiv.

în acest ultim an aS ‘cincinalului ne 
revin sarcini deosebit de complexe și 
mobilizatoare în oe privește crește
rea productivității muncii,. Mai exact, 
nivelul acesteia va fi In acest an 
superior cu aproape 15 la sută celui 
din anul trecut Pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv acordăm o atenție 
daosebită ridicării pregătirii profe
sionale a personalului muncitor. în 
acest an, bunăoară, se vor organiza 
3 cursuri de calificare cu 125 mun
citori. iar programele de perfecțio
nare a pregătirii profesionale vor 
cuprinde 7 300 de oameni ai muncii. 
Concomitent, în întreprindere se 
desfășoară o Intensă activitate po- 
Iltico-ideologică și cultural-educati- 
vă in vederea creșterii răspunderii 
personale si colective pentru reali
zarea neabătută a tuturor măsurilor 
cuprinse în programele de creștere 
a productivității muncii. Viața de
monstrează că, fiind mai bine pre
gătit politic șl profesional, fiecărui 
om al muncii îl sînt mai clara ra
țiunile și semnificațiile obiectivelor 
majore ale actualei etape ; ca atare, 
el acționează în deplină cunoștință 
de cauză pentru folosirea cu înalt 
randament a mașinilor si utilajelor 
moderne din dotarea întreprinderii, 
ipentru introducerea unor tehnologii 
de vârf. de mare eficiență. O dove
desc, între altele,, extindere® * zone
lor de deservire^' care .au sporit. în 
medie cu 17 la mită {iiriă la 20 la 
sută, numărul mare de produse cu 
un înalt grad de finisare pe care le 
introducem anual în fabricație, creș
terea continuă a productivității 
muncii.

Avînd în vedere dificultățile cu 
care se confruntă în prezent între
prinderea noastră, as dori să aduc

In discuție două probleme. în pri
mul rind. solicităm furnizorilor noș
tri să acorde toată atenția îmbună
tățirii calității materiilor prime. în 
special la celofibră și poliester. pre
cum și la bumbac. în al doilea 
rind. sînt necesare măsuri mai ho- 
tărîte pentru aprovizionarea ritmică 
cu materii prime, coloranți. chimi
cale. energie și combustibil, cu pie
se de schimb de calitate corespun
zătoare —■ condiții esențiale pentru 
desfășurarea normală a producției 
creșterea productivității muncii.

9i

O strategie adecvată 
specificului producției

DAN PASCUȚIU : Structura pro
ducției Întreprinderii noastre — care 
realizează o gamă foarte largă de 
utilaje și piese de schimb. îndeosebi 
pentru mecanizarea lucrărilor din 
zootehnie — se caracterizează prin 
serii de fabricație mici și mijlocii. 
Cu toate acestea, an de an s-au 
realizat sporuri substanțiale de pro
ductivitate. în 1985, bunăoară, pro
ductivitatea muncii va crește cu 
aproape 10 la sută față de anul tre
cut. Asemenea rezultate sînt posi
bile deoarece pentru înfăptuirea sar
cinilor deosebit de mobilizatoare ce 
ne revin în această privință, comi
tetul de partid și consiliul oameni
lor muncii au adoptat o strategie 
adecvată specificului producției din 
întreprinderea noastră. Corespunză
tor acestei strategii, pe de o parte 
fluxurile de fabricație au fost con
cepute pe familii de produse, iar . pe 
de altă parte se acordă cea mai 
mare atenție intensificării acțiunii 
de tipizare a produselor. Ca urma
re. s-au creat condiții foarte favo
rabile pentru organizarea superioară 
a producției și a muncii, folosirea 
rațională a mașinilor, utilajelor șl 
Instalațiilor, precum ei a forței de 
muncă. Dar ceea ce vreau să subli
niez In mod deosebit este faptul că 
printr-o asemenea orientare s-au 
asigurat posibilități1 mult‘mai* mari 
pentru promovarea largă si eficien
ță a.progresuluitehnic.

în - cadrul preocupărilor noastre 
privind promovarea progresului teh
nic acordăm o mare atenție intro
ducerii tehnologiilor modeme, de 
înalt randament. Nu voi insista asu
pra tehnologiilor introduse in fabri
cație sau care urmează să fie asi
milate în acest an. în schimb, țin 
să subliniez că in acest domeniu ne

orientăm, cu deosebire, spre redu
cerea prelucrărilor prin așchiere — 
care necesită manoperă mai multă, 
forță de muncă mai calificată și 
prin care o cantitate mare de metal 
se transformă în șpan —• urmărind 
stăruitor extinderea utilizării prese
lor la operațiile de retezare, perfo
rare. decupare etc„ procedeu tehno
logic cu o eficientă deosebită asupra 
creșterii productivității muncii și 
reducerii consumurilor materiale și 
energetice. De altfel, trecerea de la 
prelucrarea pieselor prin așchiere la 
realizarea lor prin deformare plas
tică la cald și rece constituie în 
prezent o tendință generală pe plan 
mondial și. așa cum a subliniat in 
repetate rîndurl tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să ne situăm 
permanent la nivelul celor mai noi 
si valoroase cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane.

M-am referit, desigur, numai la 
cîteva dintre preocupările noastre 
vizînd creșterea productivității mun
cii. O atenție deosebită acordăm, de 
asemenea, mecanizării și automati
zării unor operații și procese teh
nologice. ridicării pregătirii profe
sionale a întregului personal mun
citor. în legătură cu acest ultim 
aspect consider însă că ar trebui 
să facem mult mai mult. în special 
în ce privește asigurarea unor in
formări corespunzătoare a cadrelor 
de specialitate asupra celor mai noi 
realizări tehnice din țară si pe plan 
mondial.

pe această bază, în acest an gradul 
de mecanizare a lucrărilor în con
fecții va crește de la 60 la sută la 
75 la sută, vor fi promovate o serie 
de tehnologii moderne, de inalt ran
dament, se va extinde lucrul la mai 
multe mașini — direcții de acțiune 
esențiale pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, al 
cărei nivei va fi în 1985, comparativ 
cu anul trecut, cu 15,8 la sută mai 
mare, în condițiile introducerii în 
fabricație a 700 de articole și modele 
noi, iar ponderea producției pentru 
export se ridică la aproape 80 la 
sută din vottimul total al producției.

în încheiere, aș dori să subliniez 
și eu cerința unei mai bune apro
vizionări tehnico-materiale, întrucît 
în această privință mai persistă o 
serie de neajunsuri care diminuează 
eficiența eforturilor noastre pentru 
creșterea productivității muncii.

întregul echipament de Irigații 
aflat în dotarea sistemelor de ame
najare din județul Vrancea este fo
losit în aceste zile din plin. în plus, 
în multe unități agricole s-a trecut 
Ia extinderea amenajărilor existente 
prin efectuarea unor lucrări simple 
și folosirea celor mal mici surse de 
apă. Toate acestea explică depășirea 
zilnică a planului 
la 1 050 ‘
acest fel. — ne preciza 
Balosin. directorul direcției 
județene — programul lunii 
22000 hectare, vă fi realizat 
de termen**.

Cooperatorii din Gologanu 
noscuți ca buni legumicultori. An de 
an. indiferent de condițiile climatice, 
producțiile obținute de ei au răsplă
tit munca investită. De la tehnicia-

.........   de udări stabilit 
hectare in 24 de ore. „în 

Nicolae 
agricole 
mai, de 
înainta

sînt cu-

nul Ilie Toader aflăm : „în cîteva 
zile vom termina prima udare la 
toate plantele. La castraveți si varză 
timpurie sîntem la a doua udare. Iri
găm cu nouă aripi de ploaie alimen
tate cu apă din sistemul mare de iri
gații. în afara sistemului. au rămas 
însă 10 hectare. Și pentru udarea lor 
am executat cu forțe proprii lucrări 
de aducțiune a apei din rîul Putna“. 
în ziua raidului, la C.A.P. Gologanu 
se irigau și culturile de cartofi, pre
cum și porumbul. Toate cele 19 aripi 
de ploaie din dotarea unității func
ționau din plin și, ca urmare, progra
mul zilei a fost depășit cu peste 4 
hectare irigate.

La ferma nr. 3 a cooperativei agri
cole Milcovul, pentru udarea celor 20 
hectare cultivate cu cartofi s-a renun
țat la aspersiune și s-a trecut la iriga-

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

în funcfiune — instalația

de tratare a otelului în vid
otelăriei

2 a Com- 
siderurgic 
în £ăța

Platforma 
electrice nr. 
banatului 
Hunedoara,
cuptoarelor de cîte 100 
tone pe șarjă este o 
animație mai mare ca 
de obicei. Schimbului 
condus de inginerul ' 
Gheorghe Vasile i-a 
revenit o sarcină de 
onoare pentru colecti
vul oțelăriel: elabora
rea primei șarje de 
oțel care inaugurează 
intrarea in producție a 
instalației de tratare a 
oțelului în vid. in afa
ra cuptorului, cu aport 
de căldură. Topitorul- 
șaf Florea Voicu exe
cută operațiile de eva
cuare a otelului din 
cuptor. în cîteva mi
nute, oala cu otelul 
incandescent este 
transportată spre in
stalație, unde macara
giul Ștefan Sălcucea- 
nu. cu ajutorul dispe
cerului Matei Toloar- 
gă, o așază cu mare 
precizie în noua in
stalație. Șeful echipei 
de otelari. Romulus 
Lung, ia probele de 
temperatură si la mo-

mentul optim încep 
operațiunile de vidare 
a otelului.

Inginerul Gheorghe 
Ranga, șeful secției, ne 
vorbește cu justificată 
mindrie despre noua 
premieră industrială.

■ „Cu ajutorul noii in- 
. stalații de concepție și 

construcție româneas
că, cu o capacitate de 
200 000 tone otel pe an, 
va fi tratată aproape 
jumătate din producția 
de otel a secției, spo
rind astfel cantitatea 
de oteluri cu caracte
ristici superioare, des
tinate producției de 
rulmenți grei, țetvi 
aliate, arbori cotiți si 
altor produse. Proiec- 
tantii de la IPROMET 
București, constructo
rii noii instalații — 
întreprinderea de an
trepriză pentru con
strucții și reparații si
derurgice Hunedoara 
— specialiștii combi
natului au izbutit o 
adevărată performan
ță tehnică, instalația 
fiind prima de acest 
gen din țară".

Prin intrarea in pro-

ducție a instalației de 
vidare a oțelului, la 
Hunedoara se materia
lizează indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la fața lo
cului, pe marea plat
formă siderurgică, cu 
prilejul vizitei de lu
cru din septembrie 
1982, privind creșterea 
ponderii producției de 
oțeluri de înaltă cali
tate, asimilarea unor 
noi mărci de otel și 
tipodimensiuni de la
minate cu caracteris
tici superioare, care 
să ducă la reducerea 
și eliminarea importu
lui, la satisfacerea ce
rințelor tot mai mari 
ale 
virf
noastre naționale;

O dată cu intrarea 
în funcțiune a noii in
stalații, oțelarii hune- 
doreni s-au angajat să 
atingă în cel mai' scurt 
timp parametrii pro
iectați, să sporească 
producția de oteluri de 
înaltă calitate.

Sabîn CERBU 
corespondentul 
„Scînteii"

industriilor de 
ale economiei

Tehnica modernă impune 
o temeinică 

pregătire profesională
CATERINA BOGDAN : In cadrul 

dezbaterii s-a insistat, pe bună drep
tate, asupra necesității intensificării 
preocupărilor pentru ridicarea pre
gătirii tehnico-profesionale a între
gului personal muncitor, sarcină sub
liniată adeseori de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această cerință majoră 
este bine înțeleasă de organele și 
organizațiile de partid și de consiliul 
oamenilor muncii din întreprinderea 
noastră, care au Inițiat în acest scop 
numeroase acțiuni. Numai in anul 
trecut, 2160 de oameni ai muncii 
au urmat diferite forme de reciclare. 
Asemenea preocupări sînt firești, 
pentru că viața ne demonstrează că 
oricît. de înalt aț fi nivelul tehnicii 
și tehnologiilor, productivitatea 
muncii depinde în. măsură, hdtărîtoă- 
re de factorul uman, de om, de pre
gătirea 6a tehnico-profesională.

Putem spune deci că întreprinde
rea de tricotaje dispune în prezent de 
un colectiv de oameni ai muncii bine 
pregătit tehnic și profesional, con
știent că pentru ridicarea continuă a 
productivității muncii trebuie să țină 
permanent pasul cu cele mai noi 
realizări tehnico-științifice din do
meniul nostru de activitate. Tocmai

Măsurile stabilite 
neintîrziat finalizate

MIHAIL SCORȚEANU : Orice 
program de măsuri, oricît de temei
nic ar fi fundamentat, nu va da efi
ciența scontată dacă nu se aplică în 
totalitate prevederile sale, viața de- 
monstrînd că cel mai mare pericol 
pentru compromiterea unei acțiuni 
îl constituie tergiversarea și forma
lismul. Tocmai pornind de la acest 
adevăr, în întreprinderea de vagoane, 
pentru creșterea productivității 
muncii In acest an a fost stabilit un 
program ce cuprinde peste 250 de 
măsuri tehnico-organizatorice. Și, ca 
să fiu și mai convingător in ce pri
vește importanta acestei acțiuni, pre
cizez că, pe baza programului amin
tit, în 1985, volumul de manoperă tre
buie să se reducă cu 3,5 milioane ore, 
fiecare măsură tehnică sau organiza
torică avînd un rol determinant în 
creșterea productivității muncii.

Ceea ce vreau să subliniez în mod 
deosebit este însă colaborarea fruc
tuoasă pe care o avem cu Centrul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru vagoane, care 
este grefat pe întreprinderea noas
tră, colaborare ce pune pregnant în 
evidență avantajul de a avea cerce
tarea cît mai aproape de producție. 
Mai exact, noi colaborăm cu spe
cialiștii centrului în toate domeniile, 
de la conceperea noilor produse și 
tehnologii pînă la realizarea lor în 
producție;.,„și urmărirea eficienței, 
practice a tuturor măăprilor stabilite, 
In aceste-, domenii. De altfel.-măsur 
file stabilite în acest , an , în vederea, 
Creșterii productivității muncii se în
temeiază, în bună parte, tocmai pe 
această rodnică colaborare dintre 
producție și cercetare. în sprijinul 
acestei afirmații aduc încă un argu
ment : încă din acest an o serie de 
tipuri de vagoane pe care le fabri
căm la Arad se vor situa peste nive
lul tehnic mondial.
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Irigarea culturilor de primăvară la C.A.P. Suraia, județul Vrancea

rea prin brazde. De ce ? — l-am 
întrebat pe Vasile Simion. șeful fer
mei. „Terenul este ușor în pantă — I 
ne explică inginerul. în acest caz, 
irigarea prin brazde este mai eficien
tă. Am săpat rigole la capătul solei 
din care apa este dirijată și curge de 
aici printre biloane. Avantaje ? Nu
mărul oamenilor prevăzut! pentru 
această lucrare s-a redus la jumăta
te. productivitatea a. crescut, udarea 
se face în adîncime și mai uniform. 
Pînă acum am mai irigat 50 hectare 
cu grîu și la sfîrșitul acestei săptă
mâni trecem cu forte sporite la iri
garea sfeclei de zahăr și a florii- 
soarelui. culturi care au fost prășite 
mecanic și manual. Apa nu trebuia 
să ajungă Ia buruieni".

Aminteam și de faptul că In mul
te unități sînt folosite și cele mai 
mici surse de apă. La C.A.P. Bogza 
au fost captate mai multe Izvoare. 
S-a amenajat un mie lac de acumu
lare de unde apa este folosită pen
tru udarea a 60 hectare cu legume. 
La C.A.P. Homocea, pe firul unei 
ape cu totul ignorată pînă mai zilele 
trecute, a fost construit un stăvilar, 
iar apa acumulată a devenit sursă 
suplimentară pentru irigarea grădinii 
de legume, ce ocupă 100 hectare.

Sînt doar cîteva exemple din mul
titudinea faptelor întâlnite îh acesta 
zile pe ogoarele județului Vrancea, 
preocupări care atestă grija ce se 
acordă recoltei din acest an. Și tot 
atît de adevărat este și faptul că in 
raidul nostru am întîlnit și locuri de 
muncă unde se impune o mai mare 
atenție 
ploaie, 
alocuri 
pentru _________ ___ _________
pentru mutarea la timp, potrivit pro
gramului, a instalațiilor de udare. 
Este și una din cauzele pentru care 
în unele unități, ca, de exemplu, 
cooperativele agricole Corblta, Vînă- 
tori, Hîngulești, Vulturul și altele, 
programul de udări zilnic nu ests 
realizat în totalitate.

Dan DRAGUIESCU 
corespondentul „Scînteii’1

funcționării aripilor de 
fiecărui aspersor în parte. Pe 
se intervine cu întirziere 
remedierea unor defecțiuni.

CONSTANȚAs

Fruntași există, dar nu toate unitățile le urmează exemplul

Dezbaterea a reliefat importanta vitală a sporirii mai substanțiale 
a productivității muncii pentru creșterea susținută a eficienței econo
mice în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale. 
De altfel, așa cum a reieșit din dezbatere, fiecare unitate are o strategie 
clară în acest domeniu, dispune de programe de măsuri cuprinzătoare, 
menite să asigure înfăptuirea angajamentului, asumat pe ansamblul jude
țului. privind realizarea cu un an mai devreme a sarcinii de .dublare a 
productivității muncii. Esențial este, după cum s-a subliniat în cadrul 
dezbaterii, ca, prin preocuparea stăruitoare a organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor oamenilor muncii pentru aplicarea perseverentă in 
practică a programelor stabilite, rezultatele în acest domeniu să se situeze 
permanent la nivelul înaltelor exigențe formulate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

în unitățile agricole din partea de 
sud a județului Constanta, coopera- 

» tpriij.șy,.mecanizatorii au ieșit, primii 
in cimp la executarea lucrărilor de,-, 
întreținere -a culturilor. ", Ca atare. ’ 

. imaginea pe care ți-o oferă ,'acum 
.solele celor șapte unități, agricole 
din raza consiliului agroindustrial" 
Cobadin este aceea a unei mari 
concentrări de forțe, de la primele ore 
ale dimineții pînă seara tîrziu.

La Negrești, de pildă, toți coopera
torii sint în cîmp. acolo unde îl în- 
tilnim și pe președintele cooperati
vei. Ion Radu, care ne spune : „Am 
început prașila manuală ia sfecla de 
zahăr. în ziua de 1 mai. și în cinci 
zile am terminat întreaga suprafață 
de 100 hectare. Se apropie de sfirșit 
și prașila manuală a florii-soarelui 
pe cele 300 hectare cultivate. Conco
mitent. pentru a menține apa în sol 
s-a efectuat o lucrare cu sapa rota
tivă pe jumătate din cele 835 hec
tare cu porumb". Și la cooperativa 
agricolă din Conacu se asigură par
ticiparea la muncă a tuturor locui
torilor satului. Ca urmare, prima 
prașilă manuală a fost încheiată la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui. 
Președinta cooperativei, Iuliana La- 
zăr, cu greu prididește să facă față 
sarcinilor multiple din 
rioadă

participare a oa- 
este corectată de

Din păcate Insă. In partea de nord 
a județului, cu toate condițiile de

tră privind buna 
menilor la muncă „ . ,
pa' întfȚun.PUtict, esențial, si anume.t'-w'Climă,-mai-/puțin favorabile înregis- 
în. cp,oberațiv£.. pp există nici un •
specialist' care să asigure asistenta" 

'tehnic^; necesară. Anul -trecut
s'-aiî perindat trei ingineri, oare insă1 
au' plecat la două-trei luni după ce 
au venit, fără ca direcția agricolă 
județeană să rezolve această cerință 
stringentă, dictată și de producțiile 
mari pe care și le-au propus să le 
obțină cooperatorii in acest an.

La cooperativa agricolă din Viișoara, 
In schimb, sub supravegherea direc
tă a inginerului-șef. Florin Toader. a 
celorlalți specialiști din ferme, cei 
120 de cooperatori, după ce au în
cheiat prașila manuală la sfecla de 
zahăr, sînt pe terminate cu această 
lucrare și la cultura florii-soare
lui.

Rezultate la fel de bune, la lucră
rile de întreținere a culturilor, con
semnăm și în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Independen
ța. Aici, sfecla de zahăr a fost pră
șită manual pe 90 la sută din su
prafață, iar floarea-soarelui pe 1 290 
hectare, din totalul de 1 800 cultivate. 
Prășitul este avansat și in consiliile 
agroindustriale 
Viteazu.

.trate în această primăvară, esta
’ inexplicabilă-intîrzierea care m. în- 1 

regiștrează la lucrările de întreți
nere a culturilor. în consiliile agro
industriale Pantelimon. Hîrșova și 
Horia se așteaptă dezvoltarea plan
telor pentru executarea prâsilelor 
mecanice. în loc ca membrii coope
ratori să fie mobilizați la efectuarea 
prașilelor manuale și. în funcție de 
creșterea plantelor, să se acționeze 
mecanic. Astfel. în consiliul Hîrșova, 
din 500 hectare cu sfeclă de zahăr, 
prima prașilă manuală s-a efectuat 
doar pe 10 hectare. Iar Ia floarea- 
soarelui. din 3 110 hectare s-au prășit 
mecanic numai 365 hectare : tn con
siliul Horia, din 400 hectare cu sfe
clă au fost prășite manual doar 58 
hectare, iar la floarea-soarelui. din 
2 800 hectare au fost prăsite mecanic 
15 hectare. întîrzierile din această 
zonă trebuie să determine organele 
agricole să ia măsuri energice pentru 
ca și în unitățile amintite prașilele 
manuale și mecanice să fie făcute la 
timp.

Mihai
aglomerată.

Ilie ȘTEFAN 
Tristan M1HUTA 
corespondentul „Scînteii această pe- 

Remarca noas-
George MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii"

Sibioara

PRIMA RECOLTA DE FURAJE A
strînsă

O dată cu strîngerea primei recolte 
de furaje din acest an. reintră în ac
tualitate aplicarea tehnologiilor mo
derne de conservare a substanțelor 
nutritive utile de care depinde creș
terea producției animaliere. La un 
recent schimb de experiență pe țară, 
organizat în județul Timiș, partici- 
panții — directori și responsabili cu 
baza furajeră de la direcțiile agricole 
din toate județele țării — au 
prilejul să cunoască rezultatele 
cării metodelor și tehnologiilor 
noi sau mai vechi prezentate de 
oameni de știință s’i specialiști 
tru a fi generalizate. Iată cîteva 
dintre cele mai simple și. eficiente 
metode de conservare a furajelor.

avut 
apli- 
mai 

către 
pen-

USCAREA FINULUI CU CURENȚI 
DE AER RECE prezintă multiple 
avantaje, cea mai importantă fiind 
conservarea unei cantități de pro
teine cu 12—15 la sută mai mare și 

-creșterea procentului de vitamine de 
cîteva ori fată de cele din finul uscat 
în brazde. Curii se realizează acest 
cîștig de ordin calitativ ? Simplu : 
la I.A.S. Liebling, cele trei fînare de 
mare capacitate au la bază grătare 
metalice pe care se așază finul pen
tru a înlesni dirijarea aerului în 
masa de nutreț. Aerul neîncălzit cir
culă zi și noapte în toată perioada de 
uscare a celor o mie de tone de fîn 
cît reprezință capacitatea fiecărui 
finar. Această metodă de uscare a 
finului s-a mai aplicat în unele uni
tăți agricole, dar cu timpul a fost 
abandonată. De aceea, este necesară 
repararea si punerea in stare de 
funcționare a instalațiilor de venti
lare, amenajarea grătarelor în fînare 
si în șirele de fin.

FINULUI CU 
este cea mai nouă 

recomandate de 
Institutului de

CONSERVAREA 
ADAOS DE UREE 
dintre tehnologiile 
către cercetători ai 
biologie și nutriție a animalelor. De
monstrația făcută cu acest prilej a 
evidențiat. înainte de toate, cerința 
adaptării urgente a dispozitivelor de 
dozare a ureei la presele ce vor fi

și depozitată repede, fără pierderi!
utilizate pentru balotarea finului. 
Această tehnologie pretențioasă im
plică nu numai echiparea preselor de 
balotat, ci și instruirea temeinică a 
celor mai experimentați mecanizatori. 
Care sînt avantajele ? După cum s-a 
arătat, experimentele științifice și 
observațiile practice în unitățile agri
cole dovedesc că finul de lucernă ba
lotat cu adaos de uree este net su
perior din punct de vedere calitativ, 
cantitatea de proteină fiind cu opt- 
zece la sută mai mare decît la finul 
uscat in brazde, iar conținutul vita- 
minic este triplu. Un alt avantaj, de-

Desigur, rămîne la latitudinea spe
cialiștilor din fiecare județ sau uni
tate agricolă să ‘opteze pentru una 
sau alta dintre tehnologiile prezen
tate.

ORGANIZAREA FORMAȚIILOR 
DE MECANIZARE COMPLEXE 
PENTRU RECOLTAREA. TRANS
PORTUL ȘI DEPOZITAREA FU
RAJELOR. în județul Timiș au fost 
organizate cîte două, trei formații 
complexe în fiecare consiliu agro
industrial, prin gruparea utilajelor 
de mare randament — combine auto-

culturilor de masă verde — lucrare 
ce trebuie grabnic încheiată pentru 
a putea obține nutreț însilozat de 
bună calitate și pentru că oferă po
sibilitatea efectuării concomitente a 
pregătirii, si însămînțării terenului, 
cerință obligatorie pentru a obține 
recolte mari la cea de-a doua cultură.

PREPARARE 
DIN MASĂ

TEHNOLOGIA DE 
A SEMISILOZULUI 
VERDE CU ADAOS DE LACTOSIL 
a trezit interesul participantilor da
torită eficacității dovedite în unită
țile unde este utilizată. Acest prepa-

Ce au recomandat specialiștii la schimbul de experiență pe țară 
și ce demonstrează experiența județului Timiș

mecanic. „în decurs de numai doi 
ani am reușit să procurăm si să uti
lizăm patru sute de garduri elec
trice. fiind aproape de generalizarea 
acestora pe pășunile ameliorate1* — 
afirma inginerul Florin Chițu, direc
tor al Direcției agricole Cluj. „Vom 
extinde «ieslea verde», cum îi mai 
spunem, încă din această vară", zicea 
și tovarășul loan Corici, director 
al Direcției agricole Timiș. Expe
riența acestor județe reprezintă 
cea mai bună replică dată acelora 
care și-au arătat scepticismul fată 
de posibilitățile de extindere a 
acestei metode.

Tehnologiile la care ne-am referit 
au valoare doar în măsura în care 
vor fi aplicate în cît mai multe uni
tăți agricole. în finalul acestui util 
schimb de experiență s-a insistat In 
mod deosebit asupra cîtorva pro
bleme, dintre cane menționăm i

loc neglijabil, se referă la posibili
tatea balotării și depozitării finului 
cu mai multă umiditate. înlăturin- 
du-se pierderea frunzelor. Din datele 
furnizate de cercetătorii Institutului 
de nutriție rezultă și un alt fapt: în
cărcătura de mucegaiuri se 
substanțial, ca si pierderile 
de acestea.

O întrebare stăruie : va fi 
aplicată această metodă de 
vare a finului ? Specialiștii cu care 
■am discutat au dat răspunsuri afir
mative. De Ia ing. Vasile Tudose. res
ponsabil cu baza furajeră la Direcția 
agricolă a județului Prahova, aflăm 
că cel puțin 50 de prese de balotat 
vor fi echipate cu dispozitive de do
zare a ureei. urmînd să fie folosite 
în actuala campanie de recoltare a 
furajelor. în alte județe însă, echi
parea balotierelor nu a început, iar 
dispozitivele de dozare nici n-au fost 
comandate. Unii specialiști și cadre 
de conducere manifestă o anumită 
reținere' față de adaosul ureei. iar 
alții optează -pentru utilizarea aces
teia sub formă de soluție mai ușor 
de omogenizat in masa de nutreț.

reduce 
cauzate
sau nu 
conser-

propulsate pentru furaje, vindrovere, 
cositori și greble mecanice, trac
toare cu remorci duble si alte uti
laj a

— Realizăm un flux tehnologic 
continuu, de la recoltare pînă la se
mănat — ne spune ing. Ana Mu- 
reșan. președinta cooperativei agri
cole Peciu Nou. în timp ce vindro- 
verele continuă recoltarea. masa 
verde este transportată fără între
rupere la locul de însilozare. iar în 
urmă, pe terenul' proaspăt eliberat 
la o singură trecere a tractorului 
A-1800 echipat cu un agregat com
plex se execută toate lucrările pre
gătitoare, inclusiv semănatul celei 
de-a doua culturi. Cel mai important 
este ciștigul de timp și evitarea bă- 
tătoririi inutile a terenului prin tre
ceri repetate. Calitatea lucrărilor, 
densitatea si uniformitatea semăna
tului sînt asigurate prin distribuirea 
semințelor cu ajutorul echipamen
tului electronic al semănătorii, acesta 
fiind cel mai sigur „controlor de 
calitate**. Am insistat asupra ele
mentelor acestei tehnologii din două 
motive : asigură recoltarea rapidă a

rat enzimatic. adăugat în cantități 
mici în cursul însilozării, asigură 
buna conservare a furajelor si redu
cerea pierderilor de substanțe nutri
tive. Lactosilul. preparat după rețe
tele concepute de cercetătorii Insti
tutului de biologie și nutriție ani
mală, aduce un cîștig de substanța 
nutritive utile de 10—15 la sută, 
ceea ce înseamnă foarte mult. Insta
lația, fabricată la I.M.A.I.A.-Iași și 
pusă în funcțiune la complexul de 
îngrășare a taurinelor de la Utvin- 
Timiș, produce lactosil care se poate 
administra și direct în rația unor ca
tegorii de animale și păsări, contri
buind la mărirea sporului in greutate 
și reducerea pierderilor.

UTILIZAREA PĂSTORULUI E- 
LECTRIC la I.A.S. Liebling se în
scrie printre modalitățile cele mal 
eficiente de exploatare a pajiștilor. 
La această unitate, care are 1 600 de 
taurine și citeva mii de ovine, Înlă
turarea risipei de iarbă justifică 
cheltuielile pentru tarlalizarea pășu
nilor și utilizarea păstorului electric, 
cît si a instalațiilor mobile de muls

• In fiecare județ, consiliu 
agroindustrial și unitate agri
colă să se întocmească programe 
decadale de recoltare si depozi
tare a furajelor ;
• In toate unitățile agricole 

«ă se aplice metodele de pre
parare a finului vitaminie prin 
ventilație cu aer rece și prin 
balotare cu adaos de uree în ve
derea conservării integrale a 
substanțelor nutritive ;
• In zonele cu precipitații a- 

\ bundente, specialiștii să decidă
asupra metodelor de conservare 
a furajelor sub formă de fîn sau 
semisiloz, urmărind ca întreaga 
cantitate de nutrețuri depozitate 
să fie de cea mai bună calitate.

Ne-a.m referit doar la cîteva dintre 
problemele ce se cer soluționate în 
această perioadă. Rezolvarea lor 
prezintă o mare Însemnătate pentru 
echilibrarea balanței furajere si creș
terea producției zootehnice.

C. BORDE1ANU
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ÎNTR-0 ATMOSFERĂ DE PUTERNIC ENTUZIASM, TINERIÎTUI ROMÂNIEI A DAT GLAS HOTĂR1R11 
FERME DE A ACJIONA NEABĂTUT PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI

SCRISOAREA încheierea lucrărilor forumului national al tineretului
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

tate desfășurată in direcția unirii eforturilor 
. pentru educarea și formarea comunistă, patrio

tică a tineretului, a mobilizării și participării 
sale tot mai active la înfăptuirea sarcinilor de 
mare însemnătate ce decurg, în toate domeniile 
vieții economico-sociale, din hotăririle istorice 
ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, 
au stabilit măsurile ce se impun pentru crește
rea tot mai accentuată a contribuției tinerei 
generații a patriei la înălțarea mărețului edi
ficiu al socialismului ■ și comunismului pe pă- 
mintul României.

Parțicipanții la lucrările Forumului tineretu
lui au dat glas sentimentelor de înălțătoare 
mindrie patriotică ale tuturor tinerilor și co
piilor României socialiste de a fi contemporanii 
celei mai infloritoare epoci din multimilenara 
istorie a țării, „Epoca Nicolae. Ceaușescu", in 
care, sub conducerea gloriosului nostru partid, 
sub imboldul prodigioasei dumneavoastră acti
vități revoluționare, patria noastră se afirmă 
tot mai puternică și mai demnă în concertul 
națiunilor lumii, au exprimat satisfacția de a 
putea raporta că. la chemarea partidului, tine
retul s-a integrat cu toate forțele în marea 
epopee revoluționară a timpului nostru, adu- 
cîndu-și contribuția la realizarea unor gran-< 
dioase obiective, demne de anii luminoși ai 
socialismului, intre care se evidențiază Cana
lul Dunăre — Marea Neagră, Metroul bticureș- 
tean, vastul program de irigații și hidroamelio- 
rări și au hotărit să acționeze tot mai viguros 
pentru îmbogățirea continuă a nobilelor, tradiții 
ale muncii pentru țară, acolo unde o cer exi
gențele economiei naționale, prin noi fapte care 
să dea măsura patriotismului său ardent, a 
voinței de a fi la înălțimea imperativelor epocii 
noastre.

Pornind de la sarcinile majore ce revin ti
nerei generații din documentele de partid și de 
stat, din orientările și indicațiile dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, de la experiența dobindită in întreaga 
muncă de formare și educare a tineretului, 
analizind cu maximă exigență, In spirit critic 
și autocritic, neajunsurile ce se mai manifestă 
in activitatea organelor și organizațiilor noas
tre, parțicipanții la Forumul tineretului au 
adoptat „Programul activității Uniunii Tinere
tului Comunist privind educarea comunistă, re
voluționară a tinerei generații din patria noas
tră. participarea tot mai. activă a întregului ti
neret la dezvoltarea economico-socială a tării, 
la înfăptuirea mărețelor, obiective ale Progra
mului si hotăririlor Congresului .al XIII-lea ale 
Partidului Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism", care sinteti
zează, pe baza concepției dumneavoastră 
profund științifice, novatoare, cu privire la rolul 

"“’"'ș’i locul tinereF g-eiief-ațli-'în-aocietateredirectiile 
de acțiune viitoare a organizațiilor noastre re- 
vbluționare. iii ' Ved'ereă.' creșterii " contribuției" la 
înfăptuirea neabătută a grandioaselor obiective 
de dezvoltare multilaterală a României socia
liste.

îngăduiți-ne. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să. vă raportăm că Forumul 
tineretului a hotărit ca organizațiile de tineret, 
■studenți și copii să-și intensifice preocupările 
în direcția sporirii eforturilor pentru educarea 
multilaterală, temeinică a celor tineri, pentru 
formarea omului nou, promovarea fermă, m 
întreaga viață a tinerilor și copiilor,. a princi
piilor și normelor de muncă și viață ale comu
niștilor. a atitudinii responsabile față de mun
că, față de interesele majore ale societății,-față 
de cauza socialismului si comunismului.

Puternic însuflețiți de cutezanța și forța vi
zionară cu ■ care partidul scrutează viitorul, de 
geniala dumneavoastră, gîndjre . creatoare, care 
au deschis tinerei generații. întregului popor, 
minunate perspective de muncă și creație li-

beră, sintem hotărîți să acționăm cu: energia 
și fermitate pentru unirea eforturilor tinerei 
generații în vasta activitate de- dezvoltare eco
nomico-socială a țării, să muncim cu elan și 
abnegație, în uzine, in agricultură.. pe marile 
șantiere ale patriei, să punem și mai puternic 
în valoare energiile și capacitățile creatoare 
ale tinerilor în îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de mare perspectivă ce se desprind din 
documentele programatice adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că tineretul, copiii și 
studenții României socialiste au; conștiința de
plină a datoriei de a păstra mereu vii în minte 
și in suflet îndemnurile dumneavoastră adre
sate generației tinere de a munci, de a învăța, 
de a-și însuși temeinic, creator tot ceea ce cu
noașterea umană a acumulat mai de preț, de 
a valorifica. în munca lor de zi cu zi, cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale. civili
zației și culturii românești și universale.

Tineretul României socialiste se angajează 
solemn în fata partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facă totul pentru a fi. In toate 
împrejurările, în primele rânduri ale muncii 
pentru țară, să răspundă întotdeauna prezent la 
chemarea luminosului nostru timp socialist, șă 
probeze patriotismul, cutezanța și maturitatea 
politică la focul viu al activității : clocotitoare 
ce se desfășoară pe șantiere, in întreprinderi 
și pe ogoare, în școli și facultăți, în toate locu
rile în care pulsează ou tărie flacăra conștiinței 
revoluționare, a vocației creatoare a poporului 
român.

Situînd Programul ideologic al partidului, ho
tărârile celui de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, orientările și indicațiile 
dumneavoastră la baza Întregii munci de for
mare și educare a copiilor și tinerilor patriei, 
vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că sintem ferm hotărîți să ac
ționăm in cadrul unitar creat, să' facem totul 
pentru ridicarea continuă a nivelului întregii 
activități politico-ddeologice, pentru promovarea 
consecventă în rîndurile tinerei generații a spi
ritului revoluționar, militant,, a devotamentului 
față de patrie,. partid și popor, față .de .cauza 
socialismului și comunismului pe pământul 
României.

Forumul tineretului * exprimat într-o depli
nă unanimitate voința fermă a. organizațiilor 
revoluționare ale tineretului, studenților și co
piilor patriei de a acționa cu fermitate pentru 
a cultiva în rândurile tinerilor muncitori, țărani, 
intelectuali, militari, elevi și studenți, ale pio
nierilor și șoimilor patriei, dragostea profundă 
față de țară, simțămintele de prețuire și res
pect față de trecutul glorios de luptă, al înain
tașilor, al partidului, al organizației noastre re
voluționare, mindria .pentru marile izbânzi ale ., 
națiunii' noastre in anii socialismului și cu ' 
deosebire jn epoca .istorică a celor două decenii 
de cind în fruntea partidului vă aflați dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe -Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea de a munci și lupta fără 
preget pentru a duce mai departe strălucitele 
tradiții ale clasei muncitoare, ale comuniștilor, 
spre a contribui tot mai activ la opera istorică 
de edificare a socialismului și comunismului .pe 
pămîntul României. »

Integrată în marea întrecere a muncii și crea
ției libere — Festivalul Național ..Cîntarea 
României" —, tînăra generație, organizațiile sale 
revoluționare și-au- reafirmat hotărirea de a-și 
intensifica eforturile, de a-și spori voința pen-

deplină la politica externă a partidului și sta
tului, sentimentele de deosebită satisfacție și 
fierbinte mindrie patriotică pentru consecventa 
și hotărirea cu care România socialistă, dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, susțineți necesitatea respec
tării ferme în relațiile internaționale a princi
piilor deplinei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, care au impus în analele 
contemporaneității exemplul înălțător al luptei 
neabătute pentru soluționarea în interesul po
poarelor, 
blemelor

Pentru ....
libere și demne, independente și prospere, pen
tru întregul popor român constituie un titlu 
de înaltă mindrie faptul că prodigioasa și di
namica dumneavoastră activitate internațională, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, este unanim .recunoscută drept o 
contribuție de excepțională însemnătate la edi
ficarea unui climat de pace și securitate pe 
continentul european și în Întreaga lume, că 
numele dumneavoastră, asociat României socia
liste, este iubit și stimat pretutindeni, de toate 
popoarele doritoare de pace, de toate forțele 
revoluționare, democratice și progresiste, care 
văd in impunătoarea dumneavoastră personali
tate, în eforturile uriașe pe care le faceți pen
tru instaurarea pe planeta noastră a unei lumi 

. mai bune și mai drepte, una dintre cele mai 
de .seamă pilde de devotament față de cauza 
umanității, fată de cele mai înălțătoare idealuri 
de civilizație și progres, de pace și securitate 
pe pămînt.

In transpunerea în viață a generoaselor idei 
ale devizei Anului Internațional al Tineretului, 
„Participare-Dezvoltare-Pace", reafirmând recu
noștința noastră profundă pentru tot ceea ce 
întreprindeți pentru ca tineretul să poată trăi 
în pace și libertate, cu certitudinea împlinirii 
celor mai îndrăznețe năzuințe, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. sintem hotărîți ca și în viitor să 
dezvoltăm raporturi largi de colaborare și 
prietenie cu tineretul și copiii din țările socia
liste, din țările i;n curs de dezvoltare, nealinia
te, cu foi'tele revoluționare, democratice și pro
gresiste, de copii și tineret de pretutindeni, 
militând neabătut pentru înfăptuirea politicii de 
pace a României socialiste, pentru dezarmare, 
pentru afirmarea, dreptului popoarelor la viață, 
la libertate și progres.

îngădui ti-ne, mult' iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să vă încredințăm că noi, oa
menii- tineri ai României socialiste, care ne nu
mim cu înălțătoare mindrie patriotică ..Genera
ția Epocii Nicolae Ceaușescu", avind drept 
călăuză supremă; în tot ceea ce facem. înaltul 
dumneavoastră exemplu de aruncă și viață co
munistă, ne angajăm solemn în fața Partidului 
Comunist Român, a dumneavoastră, mult iubite 

'tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face tot 
ceea ce ne- cere partidul,-că. vom da viață tu
turor indicațiilor,' chemărilor și îndemnurilor pe 
care ni le-ați adresat, șporindu-.ne necontenit 
aportul de muncă, de gîndire și de faptă revo
luționară în măreața operă de edificare socia
listă a patriei. 'Vă asigurăm, mult' iubite și 
stimate .tovarășe Nicolae Ceaușescu, că orga
nizațiile noastre revoluționare. Uniunea Tinere
tului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști diți România și Organizația Pio
nierilor; Întreaga tânără -generație - a țării voi- 
face totul pentru, a- etilica și forma oameni de 

tru neobosita căutare a noului în știință, artă ' nădejde ai societății noastre socialiste, pentru , a '-ii- • n • alonunln tn Aonpt'i.Ton.In or/înrAnv?! nlnși cultura, de a acționa pentru: formarea multi
laterală, armonioasă a oamenilor tineri ai țării, 
pentru creșterea contribuției lor la' âfirmarfeâ 
tot mai puternică a geniului' creator al poporului 
român.

Parțicipanții la Forum au .exprimat, în numele 
tuturor copiilor și tinerilor patriei,, adeziunea

al tuturor oamenilor planetei, a pro- 
cardinale ale omenirii zilelor noastre, 
noi t>oți, copii și tineri al unei tari

a mobiliza, elan urile și capacitățile creatoare ale 
tinerilor și copiilor in eroica activitate desfă
șurată de- '-întregul - popor pentru -ridicarea țării 
pe trepte tot mai înalte de progres, și civiliza
ție, pentru gloria. ■ măreția și prosperitatea 
scumpei noastre ■ patrii,' Republica Socialistă 
România.

Sîmbătă s-a.. încheiat la București 
Forumul tineretului, ale cărui lu
crări s-au desfășurat sub semnul 
unei puternice angajări patriotice, 
revoluționare. generată de magis
trala cuvîntare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. la deschiderea acestei ample, 
cuprinzătoare si reprezentative ma
nifestări din viata politică a tine
retului tării.

La ședința de închidere au luat 
parte membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, membri ăi 
conducerilor Uniunii Tineretului Co
munist. Uniunii; Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, reprezentanți ai organi-; 
zațiilor de masă și obștești, persona
lități ale vieții științifice, culturale 
si artistice, delegați și invitați de pe 
întreg cuprinsul țării — tineri mun
citori. țărani, intelectuali, elevi, pio
nieri, șoimi ai patriei, studenți, mi
litari.

Au participat reprezentanți ai. or
ganizațiilor revoluționare, progre
siste si democratice dtf tineret, stu
denți și copii de peste hotare.

Forumul tineretului din patria 
noastră a aprobat Programul activi
tății Uniunii Tineretului Comunist 
privind educarea comunistă, revolu
ționară a tinerei generații din patria 
noastră, participarea tot mai activă 
a întregului tineret Ia dezvoltarea 
economico-socială a tării, la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Pro
gramului si hotăririlor Congresului 
al XIII-lea ale Partidului Comunist 
Român, de făurire a societății socia
liste 
tare

în 
rilor 
trasate _  ....___ _  _ . ___ __
Ceaușescu, al inflăcăratelor îndem
nuri ■ si chemări adresate de secre
tarul general al partidului de 
la tribuna Forumului tineretului, 
parțicipanții Ia lucrări au analizat, 
timp de trei zile, cu înaltă respon
sabilitate comunistă, activitatea U- 
niunii Tineretului Comunist. Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Organizației Pionie
rilor pentru educarea comunistă, in 
spirit revoluționar și patriotic a ti
nerei generații, munca desfășurată 
cu abnegație de minunatul tineret 
al României „socialiste pentru dez
voltarea economico-socială a patriei, 
pentru întărirea suveranității și in
dependenței sale, pentru . ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Au fost dezbătute, 
intr-un spirit profund democratic, 
caracteristic societății noastre, căile 
de creștere a participării active a ti
neretului țării la înfăptuirea isto
ricelor hotăriri' ale Congresului al: 
XIII-lea. țtl P.C.R., a mărețelor obi
ective: " Si: transformări revoluționare 
înscrise in Programul de făurire a ■ 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare ,a României spre 
comunism. ‘ .

înfățișind cu legitimă mindrie re
alizările de prestigiu pe care tine
retul le-a înscris în ultimii ani. in 
marele bilanț de împliniri din viața 
economico-socială a patriei, partici- 
pariții la lucrările forumului au ară
tat că toate aceste succese se dato
rase condițiilor minunate de viață, 
muncă și învățătură ce ii sint asi
gurate astăzi tinerei generații, a 
României, grijii deosebite cu ca,re 
partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o încon
joară in permanentă. în acest cadru 
au fost reafirmate, cu deplină Satis
facție, sentimentele de nemărginită 
dragoste și stimă, de profundă recu
noștință față de partid și de secre-

multilateral dezvoltate si inain- 
a României spre comunism, 
spiritul indicațiilor si orientă- 
de excepțională însemnătate 

de tovarășul Nicolae

Al Xll-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist
Sîmbătă s-au încheiat lucrările 

celui de-al Xll-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist, eveniment 
de însemnătate deosebită, cu profun
de semnificații în viata si activita
tea tinerei generații,

La lucrările în plen din ultima zi 
au luat parte tovarăși din conducerea 
partidului și statului, conducători ai 

• unor ministere Si instituții centrale, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, activiști de partid, 
cadre clin activul U.T.C. și al asocia
țiilor studenților comuniști.

Se aflau, .de asemenea. în ,sală 
membrii delegațiilor de tineret de 
peste hotare participante la lucră
rile Forumului tineretului.

. I n cursul ședinței de dimineață, 
participant^ au fost informați că pe 
adresa Congresului Uniunii Tineretu
lui Comunist au continuat să soseas
că numeroase telegrame, mesaje, și 
scrisori din partea organelor, si orga
nizațiilor de tineret și copii din toate 
domeniile de activitate, prin care ti
nerii muncitori, țărani, elevi, sțu- 
denți, intelectuali, militari și pionieri, 
animați de puternice sentimente pa-, 
triotlce.'raportează despre activitatea 
desfășurată pentru înfăptuirea obiec
tivele^ de dezvoltare economico-so
cială'a patriei, își. exprimă adeziu
nea deplină la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru. hotărârea de. a acționa sub con
ducerea Partidului Comunist- Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ridicarea 
patriei noastre, spre noi cuhni de 
progres și civilizație.

S-a menționat, de asemenea, că au 
sosit Si au. prezentat mesaje de salut 
.reprezentanții unor organizații de ti
neret de peste hotare.

'în cadrul discuțiilor asupra pro
blemelor aflate la ordinea de zi au- 
luat cuvîntul tovarășii Cristian Roșea, 
delegat al Organizației județene Ti
miș. a U.T.C., Florian Radu, delegat 
ai Organizației județene Prahova ă 
U.T.C., Poliana Cristescu, ■ președinte 
al Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor. Ion Vorriicu. delegat 
al Organizației județene Dîmbovița 
a U.T.C.. Dana Mazilu, delegată a 
Organizației municipale București a 
U.T.C.. Vasile Pop. delegat al Orga
nizației județene Cluj a U.T.C., Au
rora Frătuțu, delegată a Organizației 
județene Constanța a U.T.C.. Gheor
ghe Căta-Danil, delegat al Organi
zației municipale București a U.T.C., 
Adrian Totu, vicepreședinte al Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România. Aurel 
Cioară, delegat al Organizației jude
țene Arad a U.T.C., Maria Dumitru,

Organizației județene 
U.T.C., Mihai' Stanciu,

Organizației județene 
U.T.C., Vșsile Murară, 
Organizației municipale 

U.T.C., Nelu Băzăr, dele-

făcut numeroase propuneri privind 
îmbunătățirea întregii activități a 
organizațiilor revoluționare ale tine
retului și aii exprimat hotărirea 
tuturor tinerilor. României, socialiste 
de a-si spori contribuția .la înfăp
tuirea hotăririlor ’ Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a orientărilor și 
indicațiilor date, de secretarul , ge-

’ După încheierea dezbaterilor. în 
cadrul cărora au ■ luat cuvîntul în 
plen .84, iar iii secțiuni 444 de dele
gați și invitați reprezentînd toate 
județele, categoriile de tindri .si. do
meniile de activitate; . Congresul 
a împuternicit Comitetul Central 
al U.T.C. care va fi; ales să aha.-' 
lizeze in mod aprofundat propune
rile făciite xn: cursul lucrărilor 4i .să ■ 
stabilească soluțiile cele mai potrivite 
pentru infăpttiirea lor.1

■.A fost adoptată, în . .
hotărirea prin care se aproba Ra
portul și activitatea 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist desfășurate în perioada dih- 
tre Congresele al Xl-Iea și al XII- 
lea ale U.T.C. și sarcinile ce revin 
Uniunii : Tineretului Comunist, în
tregului tineret in vederea partici
pării tinerei generații la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului a! XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Au fost aprobate, de asemenea, 
Raportul și activitatea Comisiei 
Centrale de Cenzori a U.T.C.

th'legătură cu punctul de pe or
dinea de zi privind modificarea 
unor prevederi ale Statutului, Con
gresul a adoptat hotărirea prin ca
re Se aprobă Statutul Uniunii Ti
neretului Comunist din Republica 
Socialistă România,

Parțicipanții au adoptat _ apoi 
.în unanimitate, Rezoluția celui de
al Xll-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

.Tr.ecîndu-se la ultimul, punct ăl 
ordinii de zi, delegații au ales or
ganele, de conducere ale Uniunii 
Tineretului Comunist. In Comite
tul Centrai au' fost aleși 255 membri 
și 125 membri supleanți, iar in Co
misia Centrală de Cenzori 45 de 
membri.

în prima sa plenară, Comitetul 
Central a ale? BIROUL ȘI SECRE
TARIATUL C.C. AL U.T.C. Tova
rășul Nicu Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. al C.C. al P.C.R., a fost ales, 
în unanimitate, în funcțiile de 
MEMBRU AL BIROULUI ȘI PRIM- 
SECRETAR AL COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST.

BIROUL C.C. AL U.T.C. este

delegatâ a 
Giurgiu a 
delegat al 
Botoșani a 
delegat al 
București a 
gat :al Organizației județene Galați 
a ■ U.T.C., Petre Stanca, delegat al 
Organizației județene Constanța a 
U.T.C.,. Silvia Pemeș, delegată a Or- nerâl'al partidului, 
gânizației județene Sălaj a U.T.C., 
Sorin Suciu, delegat al Organizației 
județene Sibiu a U.T.C., Marioara 
Nica, delegată a Organizației jude
țene Caraș-Severin a U.T.C., Emil 
Ma.rinache, delegat al Organizației 
municipale București a' U.T.C., 
Gheorghe Angiu, delegat al Organi
zației județene Hunedoara a U.T.C., 
Aurelia Sandu, delegată a Organiza
ției județene Buzău, a U.T.C., loan 
Ăxinte, delegat al Organizației jude
țene Brașov a U.T.C., Eugenia Jora, 
delegată a Organizației județene 
Neamț a U.T.C., Petrică Serbănescu, . 
delegat al Organizației județene Bră
ila a U.T.C.. Gheorghe Gurincu, 
delegat al Organizației județene Iași • 
a U.T.C., Nicolae Frățilescu, ■ delegat 
al Organizației județene Gorj a ' 
U.T.C.

Parțicipanții la dezbateri au dat 
glas celor măi alese sentimente de 
dț-agoște. și recunoștință față de tova- : 
rășul Nicolae Ceaușeșcu,. cel mai i 
iubit și stimat l'iu al națiunii 
noastre, proeminentă' 'personalitate 
a'vieții internaționale, .adeziunii de
pline, .la. întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos- 

. tru; al cărei strălucit promotor este 

. secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România.

Vorbitorii au dat. expresie senti
mentelor de prețuire și adine respect 
ale tinerei generații față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
.al , partidului ' și statului, nostru, 
eminent om de știință, pentru activi
tatea' sa complexă și multilaterală 
consacrată dezvol tării științei, moder
nizării și perfecționării continue a 
invătămîntului. înfloririi culturii și 
âțtei. ■ progresului și prosperității 
patriei.

Cu deplină responsabilitate comu
nistă. revoluționară, parțicipanții la 
dezbateri s-au angajat să urmeze cu 
neclintit devotament Partidul Comu
nist Român, pe secretarul său gene
ral. președintele Republicii. îndrumă
torul și prietenul apropiat al tinerei 
generații, tovarășul Nicolae . 
Cleaușescu.

Analizînd temeinic, în spirit critic 
și autocritic, munca organelor și or
ganizațiilor U.T.C.. parțicipanții au

unanimitate,
Comitetului

format din. 23 membri — . tovarășii 
âlaria Alistar, Ion Barbu, Sorin 
Bucur, Alexandru Busuioc, Nicu 
Ceaușescu, Elena , Ciocan, Mihai 
Constantinescu, Dorina-Mihacla Cor
nea Hașegan, Poliana Cristescu, 
Dumitru Dorobănțu, Dinu Dragau, 
Ana Ferencz, Glieorghe Gurincu, 
Radu-Petru Lisenchâ, Aurel Marin, 
Greorgeta Marinescu, Matei Ani, 
Zainfir-Ion âlitran. Silviu-Dan Pâ- 
velescu, Cristian Roșea, Ion Ștruga- 
riu. Ioan Toma, Florea Voinea 
și 10 MEMBRI SUPLEANȚI — to
vărășii' Gheorghe Căta-Danil, Costel 
Ceocea, Floricica Dumitru, Dana 
Mazilu, Pompiliu Olteanu, Rodica 
Păun, Constantin Răducă, Martin- 
Karl Schuster, Virgil Sicoe, Ella 
Timar,

Din SECRETARIATUL C.C. AL 
U.T.C. fac parte tovarășii. Nicu 
Ceaușescu, Elena Ciocan, Poliana 
Cristescu, Dinu Drăgan, Ana Ferencz, 
Matei Ani, Silviu-Dan Pavelescu, 
Ioan Toma, Florea Voinea.
-în prima ședință, Comisia Centrală 

de Cenzori a ales ca președinte pe 
tovarășul Nicolae Grădinaru.

Luînd cuvîntul, în numele Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist,'al Biroului și Secretariatu-

lui. ..primul secretar al C.C.1 al U.T.C., 
tovarășul Nicu Ceaușescu, a mulțu
mit pentru încrederea acordată și a 
exprimat angajamentul tuturor celor 
aleși- că nu vor precupeți nici un 
efort pentru ca organizațiile revolu
ționare de tineret și copii, acționind 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să-și. îndeplinească la cote, 
tot mai înalte sarcinile ce le revin 
din prevederile Programului partidu
lui. din hotărârile Congresului al. 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, din orientările și. indicațiile 
secretarului său general..

Primul secretar ăl C.C. al U.T.C. 
a asigurat conducerea partidului că 
tineretul patriei, urmînd neabătut 
Partidul Comunist Român, pe secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 

> Ceaușescu, este implicat activ, îm
preună cu întregul popor, în ampla 
activitate de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate- și 
înaintare a României spre comunism, 
sporindu-și contribuția, așa cum o 
cefe conducătorul partidului și statu
lui nostru, la ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație. Ia 
afirmarea sa tot mai puternică, liberă 
și. independentă în rîndul națiunilor 
lumii.

târul său general, exprimindu-se 
convingerea unanimă că prezenta in 
fruntea partidului și statului a to
varășului Nicolae Ceaușescu, stră
lucitul conducător al destinelor nea
mului nostru, militant revoluțio
nar neînfricat și patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale, care luptă 
neostenit pentru pacea lumii, consti
tuie chezășia cea mai sigură a edifi
cării cu succes a socialismului și co
munismului pe pămintul României, 
a creșterii bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Parțicipanții la forum au reafir
mat sentimentele de aleasă prețuire, 
de adîncă recunoștință ale tinerei ge
nerații față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
strălucit, savant, pentru remarcabila 
sa contribuție la dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii, pentru dă
ruirea cu care, veghează la educarea 
comunistă, revoluționară a tinerilor 
țării, destoinici. constructori ai socia
lismului și comunismului în România.

A fost exprimat, în același timp, 
angajamentul, ferm al tinerei gene
rații de a-și desfășura munca și via
ța sub imboldul vibrantelor chemări 
adresate cu generoasă încredere și 
părintească dragoste de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini, 
cu abnegație, cu pasiune, cutezanță 
și romantism revoluționar, îndatori
rile ce-i , revin, situîndu-se, astfel,, la 
înălțimea marilor răspunderi puse de 
partid, de secretarul său general, to-, 
varășul Nicolae Ceaușescu, in fața 
întregului tineret al patriei.

Ecou.al celor mai alese gînduri și 
simțăminte care-i animă astăzi pe 
toți tinerii tării, parțicipanții la lur 
crările forumului au adresat o scri
soare tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, al cărei text a 
fost aprobat cu puternice și înde
lungi aplauze, cu nesfîrșite urale și 
ovații. S-a scandat „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu 
— România, ocrotesc copilăria !“, 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia !“, „Ceaușescu — pace !“.

A luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, care a spus :

Stimați tovarăși delegați și invitați,
Congresul al Xll-lea al Uniunii 

Tineretului Comunist, Forumul tine
retului au dezbătut timp de trei zile, 
cu . înaltă responsabilitate comunis
tă, activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile de tineret pen
tru educarea comunistă, revoluțio
nară a tineret generații, au analizat 
căile ' de creștere a participării : tu
turor tinerilor și copiilor din patria 
noastră la. înfăptuirea mărețelor 
obiective.,..stabil:ilte , de Congresul' ,al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro- 
thâii:' """ ■ “slsa:

Lucrările ,au evidențiat adeziunea 
deplină a întregii generații tinere a 
patriei la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, hotă-- 
rirea tuturor tinerilor și copiilor de 
a învăța și munci neobosit pentru a 
se situa la înălțimea încrederii acor
date de partid, de a acționa cu ho- 
tărire in vederea înfăptuirii ferme 
a- prevederilor Programului Partidu
lui Comunist Român de făurire a- so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism, a orientărilor și indica
țiilor secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, iova-' 
rășul Nicolae Ceaușescu.

Se poate -afirma cu deplin temei 
că tinăra generație a României so
cialiste se caracterizează printr-o 
atitudine .înaintată față de -valorile 
societății românești, dihd dovadă, de 
un profund atașament față'de partid 
și popor, față de măreața operă ,de . 
ridicare a patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație și progres.

Participarea plenară și entuziastă 
la înfăptuirea obiectivelor economi- 
co^sbciale șl rezultatele deosebite 
obținute de tînăra generație in toate 
domeniile de activitate reflectă ■■ cu 
deosebită pregnanță calitățile politi
ce, profesionale și morale ale tine
retului nostru, capacitatea sa de dă
ruire, spiritul de. abnegație și. com
petență cu . care își îndeplinește sar
cinile încredințate de partid. Lucră
rile Forumului tineretului au pus in 
evidență gradul înalt de răspundere 
cu care tinerii patriei noastre parti-- 
cipă la dezvoltarea generală a socie
tății, în conformitate cu concepția 
Partidului Comunist Român privind 
rolul, locul și răspunderile tinerei 
generații în societatea noastră socia
listă;-

Prin întreaga desfășurare, prin ho
tăririle adoptate, Congresul al, Mii
lea al Uniunii, Tineretului Comunist 
a consacrat necesitatea ca și in vii
tor întreaga activitate educativă — 
avind la bază concepția revoluționa
ră despre lume și viață a partidului 
nostru — să asigure, in cadrul unui 
proces continuu și unitar, formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tinerilor, afirmarea tot mai pu
ternică în munca și viața acestora , 
a trăsăturilor specifice omului de tip 
nou, participant activ și responsabil

la măreața operă a devenirii comu
niste a patriei.

Adoptarea de către Forumul tine
retului a Programului activității. 
Uniunii Tineretului Comunist pri
vind' educarea comunistă, revoluțio
nară a tinerei generații din patria 
noastră, -participarea tot mai activă 
a întregului tineret la dezvoltarea 
economico-socială a țării, la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Pro
gramului și hotăririlor Congresului 
al XIII-lea ale Partidului Comunist 
Român, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare â României spre comunism, 
va asigura sporirea contribuției ti
nerilor, prin forme și modalități spe
cifice de acțiune, la realizarea pre
vederilor programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

La încheierea lucrărilor Forumului 
tineretului exprimăm, incă o' dată, 
profunda noastră recunoștință și gra
titudine secretarului general al 
partidului', președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae, Ceaușescu, pentru 
grija permanentă- și preocuparea sta
tornică acordate educării comunistei, 
patriotice, revoluționare a tuturor ti
nerilor și copiilor, pentru minunatele, 
condiții -de muncă, viață și învățătu
ră asigurate, însoțite de angajamen
tul ferm că tinâra generație, urmînd 
neabătut partidul, secretarul său ge
neral, împreună cu întregul popor, 
este puternic angajată In procesul 
dezvoltării continue, libere și inde
pendente a patriei noastre, Republi
ca Socialistă România.

Stimați tovarăși delegați și invitați, 
Congresul al Xll-lea al U.T.C., Fo

rumul, tineretului au constituit un 
nou prilej pentru' tinăra generație ai. 
României socialiste de a-și exprima, 
solidaritatea activă cu forțele pro-., 
gresiste ale tineretului lumii in lupta 
pentru pace, dezarmare,. și in pri-, 
mul rind dezarmare nucleară, pentru,, 
democrație. și progres social........ L

Adresînd incă o dată mulțumiri 
delegațiilor de. peste hotare pentru 
participarea la lucrările Forumului 
tineretului — le asigurăm că tine-, 
retul român, organizațiile sale vor. 
desfășura și in continuare, in spiri
tul politicii partidului și statului nos-, 
tru, o amplă activitate internațională-,, 
acționind consecvent pentru unirea- 
eforturilor' tinerilor de pretutindeni, 
Sre vederea înfăptuirii nobilelor idea
luri ale păcii și colaborării, ale fău
ririi unei lumi mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.

■ Tovarăși delegați,
Vă rog să transmiteți organizațiilor., 

pe care le reprezentați, tuturor tine-- 
rilor patriei felicitări pentru întrea
ga activitate desfășurată. și urarea: 
de a acționa în vijtor cu și mai mul
tă dăruire, cu entuziasm și pasiune 
revoluționară, in vederea îndeplini-- 
rii in cele mai bune condiții a sarci
nilor tot. mai mari ce revin Uniunii 
Tineret.ulu^iConiițuișL'din hotărîrila 

al, .X.IIlrl,ea „al, partidur. 
lilC'aitf'f . ^'indicațiile'
secretăftaui.'gdn'dY'ar'^ 
Comunist Român.' •'

Stimate tovarășe,
• Stimați tovarăși^
.Mulțumind incă o dată tuturor 

participanților și invitaților, declar 
închise;., lucrările ... Congresului al 
Xll-lea al Uniunii Tineretului Comu
nist, ale Forumului tineretului din 
Republica Socialistă România.

Parțicipanții la lucrările forumu-,; 
lui și-au unit, in aceste clipe, în-., 
tr-un singur glas, • simțămintele lor., 
de nestrămutată dragoste față de" 
partid, față-de secretarul său gene-;' 
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de,; 
âdincă iubire față ,de neani .și țară., 
năzuințele de pace și progres, scan- : 
dind cu, ■ - nestăvilit entuziasm 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și min-i, 
dria — Ceaușescu. România 1", „Dini 
adîncul inimii, Ceaușescu—tinerii!"." 
„Ceaușescu — România, ocrotesc co
pilăria !“, „Ceaușescu—pace !“, „Vom 
munci și vonl lupta, pacea o vom 
apăra !".

. Cei prezenți intonează imnul da-;, 
sei muncitoare — „Internaționala".'

Din mii de piepturi tinere răsuflă J 
din nou puternice și .îndelungate u 
ura.le și ovații, in marea Sală a Pa-' 
latului Republicii Socialiste Rpmâ-i1 
riia .se revarsă din nou,, in această 
zi, torent de entuziasm tineresc, pu-,. 
ternică'angajare patriotică revolu-» 
ționară-, sub semnul ' cărora tinăra 
generația a României privește cu în-11 
credere și optimism viitorul - lumi-J 
nos"al patriei' socialiste.

Ședința de încheiere a Forumului;; 
tineretului ia. sîîrșit intr-o âtmosfe-,' 
vă înălțătoare, de vibrant patriotism, ■ 
m care își regăsesc reafirmare pu
ternică simțămintele cele mai fier-;, 
bihți ;de dragoste, stimă și recunos-'; 
tință pe care întregul tineret al pa-" 
triei socialiste le nutrește, din adln-" 
ciul ființei 
general al 
Republicii. 
Ceaușescu, revoluționar ________
și vizionar, patriot înflăcărat, prie-'' 
tenul și îndrumătorul cel mai apro-,i 
piat al: tineretului, care iși dedică6 
du neasemuită devoțiune întreaga' 
yiață, și activitate binelui și ferici-' 
riii Întregului nostru popor.

sale, fată de secretarul;' 
partidului. președintele" 
tovarășul Nicolae" 

consecvent"

/
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Formarea omului nou,
a conștiinței revoluționare

- țelul suprem ul educuției umuniste
Cultura constituie, în sistemul mijloacelor educative, un factor cu o 

mare forță de influențare. Teatrul, ca parte componentă a culturii, artă 
cu o mare audiență și putere de penetrație, reprezintă, la rindul său, 
un instrument important a! amplului proces de modelare spirituală a 
maselor largi, a tinerei generații — în cultul valorilor umanismului so
cialist, al încrederii' în resursele omului de-a se autodepăși, de-a trans
forma lumea.

„Să facem din creația literar-artistică, din cinematografie și teatru 
mijloace puternice de educație revoluționară, de formare a omului nou, 
eu, !n.a!*.e *nsuî'd> animat de idealurile dreptății sociale și naționale, ale 
echității, de spiritul colaborării, prieteniei și păcii cu toate popoarele 
lumii" - iată un îndemn al secretarului general al partidului nostru, cu 
puternic ecou în conștiința creatorilor, lată o deviză ce stă la baza întregii 
noastre vieți teatrale, a gindurilor fiecăruia dintre actorii, regizorii, sce
nografii care o animă — creația fiind mai mult ca oricînd, azi, o expresie 
a conștiinței înalte și a angajării civice, politice a artistului.

— Evocind nu cu multă vreme in 
urmă personalitatea unui important 
creator român, tovarășe OCTAVIAN 
COTESCU, făceați implicit un pă
trunzător portret al artistului ade
vărat. Defineați puterea acestuia prin 
„curajul de a vedea că fiecare clipă 
a existenței sale este dedicată unui 
scop nemăsurat și greu de atins". Aș 
spune că acest scop nobil a fost fixat 
prin însuși actul de naștere al artei 
noastre scenice. Ați studiat la Iași, 
vatră a teatrului românesc, care s-a 
născut (ca și cel de la București) 
din cele mai înalte comandamente 
patriotice și morale. Promovind lim
ba română (ca o primă expresie a 
sentimentelor lor naționale), înainta
șii nu vedeau in teatru doar o 
„oglindă a vremii" (cum se exprima 
Shakespeare prin intermediul eroului 
său Hamlet), ci o „școală a îmbună
tățirii moravurilor și de educație 
obștească", cum scria Alecu Russo, 
unul din primii noștri teoreticieni ai 
artei scenice. Cum ați defini 
nea creatorului teatral azț ?

— Aș începe prin a spune 
numai la noi, ci pretutindeni 
arta scenică nu s-a degradat ,

menirea tocmai de a întreține și cul
tiva. o dată cu trezia conștiinței și a 
întrebărilor legate de cunoașterea și 
stăpînirea lumii, nevoia de a evolua, 
însăși necesitatea omului de a face 
artă și mai ales cea de a oglindi 
prin teatru și a se regăsi în actul tea
tral — implică imaginea aceasta a 
ființei care se caută, văzîndu-se în 
alții (personaje) și obiectivindu-se 
în atare . reflectare ; a căutării, — 
sub semnul individualității care îsi 
aprofundează resursele întîlnindu-se 
totodată cu colectivitatea.

— Cum priviți evoluția 
românesc prin prisma 
siuni ?

— Ceea ce am spus 
despre rolul asumat de 
tru nu ilustra numai

'teoretic, ci chiar o opțiune concretă

teatrulul 
acestei. mi-

mai înainte 
! teatrul nos- 
un program

misiu- MISIUNEA ARTEI
că nu 
unde 

„ _ —„------ pînă la
o formă de divertisment facil, pretu
tindeni unde teatrul se . consideră o 
formă înaltă a conștiinței și unde ca
racterul său estetic nu este despărțit 
de funcția sa socală — acesta păs
trează menirile sale fundamentale.

Am folosit timpul prezent și m-am 
referit și la realitatea artei noastre : 
telul reflectării tensiunilor 
mîntărilor contemporanilor,_____
exercitării unei acțiuni de înrîurire 
morală este si astăzi, la noi. extrem 
de actual. -

Cu toate acestea : cit de mult s-a 
modificat și amplificat conținutul 
spiritual, formativ al artei (solidar 
cu cel al domeniilor pur educative) 
și ce diferente sensibile putem înre
gistra în statutul teatrului nostru, 
chiar față de cel al unor țări cu tra
diție și viată teatrală bogată !

Mai mult ca oricînd, „oglindirea 
timpului" nu are un caracter pasiv, 
nu este doar o mărturie, ci si un act 
de conștientizare, ce presupune limpi
ditatea si fermitatea unei viziuni 
asupra lumii și totodată o atitudine 
activă. Influența teatrului (ca și a 
Celorlalte arte, de altfel) nu mai este, 
în intenție, exclusiv morală, ci urmă
rește și determinarea unor decizii, 
atitudini, acte dp ...ordin. social.- poli-, 
tic. Adr esîndu-se . individului., teatrul 
vizează perfecționarea unor practici 
morale mai largi, ca și a mecanisme
lor sociale și politice.

Modelarea înseamnă și limitarea, 
paralizarea „răului", 
retrograde etc. 
dar și stimularea 
vigoare a noului, 
gică și aplicată 
anume, a valorilor 
cialist (care si-a integrat atit de fi
resc și trăsăturile majore ale stră
vechii omenii românești), la loc de 
cinste situîndu-se : patriotismul, pre
țuirea muncii; fertilizarea resurselor 
creatoare si afirmarea lor concretă, 
în practica socială si politică.

— Ați configurat deci idealul mo
delării omului nou...

T- într-adevăr, acesta este unul din 
telurile cele mai nobile si ambi
țioase — mai ales dacă îl concepem 
ca pe concept al perfecționării si 
autodepășirii permanente. Căci, cum 
spuneam și altădată, putem observa 
ca pe un fenomen concret, real. în
făptuit — un puternic fenomen al 
progresului și transformărilor mo
rale. sociale, dar este bine să vor
bim mai ales de omul nou ca de un 
Ideal ce trebuie din ce în ce mai 
mult și. mai bine atins. Zugrăvind 
omul nou, arta (și mai ales teatrul, 
artă a conflictului și acțiunii) ar 
trebui să surprindă o ființă caracte
rizată printr-o continuă voință 
perfectibilitate, să sesizeze cu 
tensitate procesele dialectice 
devenirii revoluționare. Arta

CONTEMPORANE

si fră- 
cel al

a fenomenelor 
(ca pe vremuri), 

cu o sporită 
cultivarea ener- 
a unor valori 
umanismului so

de 
in- ■ 
ale 
are

Zilele educației 
și învățămîntului 

sătmărean
Sub genericul „Epoca Nicolae

- Ceaușescu — epocă de străluci
te realizări în dezvoltarea în
vățămîntului românesc" s-a 
deschis sîmbătă, la Satu Mare, 
cea de a 6-a ediție a Zilelor e- 
ducației și învățămîntului săt
mărean" (18—26 mai a.c.). In 
deschidere a fost prezentată, în 
fața a sute de cadre didactice 
din școlile județului, expunerea 
„Concepția Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind patriotismul 
revoluționar socialist ; sarcinile 
cadrelor didactice în fosmarea 
conștiinței socialiste a tineretu
lui școlar, a omului nou".

în secțiunile pe diferite dis
cipline și categorii de activități, 
in care se desfășoară „Zilele 
învățămîntului sătmărean" se 
prezintă un mare număr de re
ferate care situează în centrul 
atenției căile și mijloacele de 
realizare a educației patriotice, 
militant-revoluționare a elevi
lor. în toată această perioadă, 
în liceele și școlile județului se 
vor desfășura activități de o- 
rientare școlară și profesională, . 
la care vor lua parte cadre di
dactice, elevi, părinți, conducă
tori ai unităților economice pa- 
tronatoare. Vor fi vernisate, tot
odată. o expoziție de pictură a 
profesorilor de desen și expozi
ția „Muncă și sănătate", și se 
vor organiza vizite Ia expoziția 
„Realizările economico-sociale 
ale județului Satu Mare". (Oc- 
tav Grumeza).

în direcția căreia s-au făcut pași 
importanți, răminînd destui alții de 
parcurs.

Aș continua răspunsul relevînd 
participarea teatrului la democrati
zarea culturii. Prin rețeaua de insti
tuții teatrale create, prin spectaco
lele de pe platformele industriale, de 
la cluburi muncitorești, din cămine 
culturale, prin dialoguri cu publicul, 
prin mulțimea festivalurilor cu ca
racter de sistem, prin aportul multi
plu al mișcării de amatori teatrul 
a căpătat o răspundere și mai ales 
o forță de iradiație fără precedent.

Se cuvine subliniat de asemenea 
caratul de actualitate a artei noas
tre scenice prin afirmarea unei vi
ziuni asupra lumii orientată de filo
zofia materialismului istoric, prin 
acuitatea problematicii dezbătute. 
Aceasta atrage după sine implicarea 
și mai intensă a spectatorului. Sub
stanța pieselor românești contempo
rane (dar și a pieselor istorice, în 
felul lor), valorificarea lor .în . ulti
mele două decenii printr-o prezență 
fără precedent pe scenele teatre
lor, prin dăruirea creatorilor, prin 
numeroase spectacole de ecou 
— au avut, desigur, o contri
buție în acest sens. Este domeniul in 
care perseverența scriitorilor, artiști
lor, printr-o continuă activă frec
ventare a izvoarelor vieții, adîncire a 
căutărilor umane autentice, printr-o 
mai fermă răspundere fată de spec
tator — poate da roade și satisfacții 
încă mai mari. Căci este. într-adevăr, 
o mare împlinire pentru artist — 
aceea de a înfățișa cum se cuvine 
(cum este și cum se îmbogățește), 
universul spiritual tot mai bogat al 
constructorilor socialismului și a 
surprinde ipostazele manifestării ati
tudinilor înaintate față 
patrie, 
cietate

— In
150 de

de propria 
fată de muncă, fată de sp
in general.
toamna trecută s-au împlinit 
ani de la primele forme de

profesionalizare a actorilor și 120 de 
ani de la fondarea înv ățămint ului ar
tistic de stat. Și tot cam atunci s-a 
intimplat un fapt deosebit : a luat 
naștere un nou teatru — la Suceava 
(ca o secție a Naționalului ieșean). 
Acest teatru este animat, in majo
ritate, de ultima promoție a I.A.T.C. 
al cărui rector sinteți azi (după o 
activitate didactică de aproape un 
sfert de veac). Cum vedeți, cum apre- 
ciați aportul tinerei generații de 
actori ?

— Regret că la discuția noastră 
nu participă și clasa mea... întot
deauna mă interesează la un tînăr 
„propunerea" umană, de viată, de 
experiență și mai ales capacitatea de 
a trăi plenar, de a observa realitatea, 
relațiile dintre oameni și posibilită
țile relațiilor dintre oameni. Mă in
teresează receptivitatea lui la feno
mene și capacitatea lui .de a le asi
mila cu personalitate. Consider că 
este dreptul natural al tinărului să 
beneficieze de tot ce au cucerit înain
tașii și este de datoria noastră ca, 
intermediindu-le doar acest transfer 
(asa cum. pe de altă parte, le orien
tăm aspirațiile, le creăm deorinderea 
de a trăi și munci în colectiv), să le 
stimulăm capacitatea de a 6e mani
festa liber si spontan. Căci acest lu
cru este minunat în teatrul nostru 
(și, implicit, o expresie a democra
ției) : osmoza dintre lucrurile .cuce
rite în . arta și manifestările genuine 
ale talentului înnăscut (talent. în ca
zul tinerilor de azi. oricum) în parte 
cultivat precoce — fie și numai sub 
raportul orizontului cultural, cultu
rii imaginii etc.). Acest semn de 
egalitate, între marea experiență a 
lui George 
Iții Claudiu 
mod fericit 
actori.

■ Poate că 
nu a purtat . .. 
de „teatru românesc' 
avem „veche gardă", 
și. „nou val" pe de alta ; nu „arta 
tradițională" la Naționale și „experi
ment" neapărat, altundeva. Tradiția 
e vie. dar la fel de vie este și căuta
rea. toți creatorii participă la osmoza 
acestor orientări, sub semnul ma
rii angajări 
tei. 
atit 
îl fac spre maturizare, cit si orgoliu
lui „bătrînilor" de a rămîne „tineri"
— ca și demersului de comunicare 
între generații, stimulat de regizori 
(dintr-o necesitate) și. fapt pozitiv, 
sprijinit de critica noastră teatrală.

— Ce este etern și ce este modern 
In publicul actual ? Ce dorește el in 
chip tradițional și care este noul lui 
„orizont de așteptare" (sau ce este 
nou în acest orizont) ?

'f — Publicul își creează în fiecare 
epocă tipul de artă și de artist' de 
care are nevoie (care îl exprimă în 
realitatea și aspirațiile sale). Gîndi- 
rea artistului este. în fond. întot
deauna rezultatul unei etape a. dez
voltării Dublinului, este cerută de o 
lanume-.evoluție a-spectatorilor.. ■ • .
î Dramaturgia românească contem
porană. prin ce ate ea mar repre
zentativ,. ca și genul de spectacole 
ce au fost promovate pe scenele 
noastre sub semnul teatrului de idei, 
teatrului-dezbatere implicînd dialo
gul. presupunînd o rezonantă spiri
tuală prelungită mult după seara re
prezentației (filtrare, selectare, ne
voia de a nega, a verifica, a confir
ma, a adera etc;), constituie 
punsuri date noii structuri a publi
cului. Răspunsuri ce se cer mereu 
îmbogățite, amplificate printr-o mai 
bună, subtilă, aprofundată si cunoaș
tere a universului oamenilor contem
porani, prin mai originale și diverse 
modalități
— căi ale 
tuale.

Constantin și puritatea 
Bleonț — pe care în 
îi putem numi mari

niciodată teatrul nostru 
mai justificat denumirea 

ca azi. Nu 
pe de o parte.

etice, sociale a ar- 
Ăcest lucru se datorează 
unui efort pe care tinerii

răs-

de transfigurare artistică 
asigurării eficientei spiri-

Natalia STANCU

Foto : Eugen DichiseanuImagine din Craiova de azi

Localitățile doljene-
In această primăvară, mai mult ca oricind,. cele 5 orașe și 95 de 

comune doljene au devenit adevărate șantiere ale muncii patriotice de 
bună gospodărire și înfrumusețare, pentru a „șterge" urmele lăsate de 
iarna aspră asupra aspectului general al localităților. întreaga acțiune 
- care cunoaște o amploare de masă - este coordonată nemijlocit de 
biroul comitetului județean de partid, care a declanșat o stimulativă în
trecere, sub genericul „Localitatea ți cartierul - cele mai frumoase ți mai 
bine gospodărite 1". Membrilor comitetului județean de partid, ai biroului 
executiv al consiliului popular județean și ai consiliului județean al 
F.D.U.S, li s-au dat în răspundere directă orașe, comune, sate, cartiere 
și întreprinderi pentru ca, împreună cu deputății, cu comitetele de cetă
țeni și comisiile de femei să asigure zi de zi „front de lucru" maselor 
largi de cetățeni. Astfel incit fiecare așezare să îmbrace în această pri
măvară straie noi, proaspete, pe măsura evenimentelor sărbătorești ale 
acestui an și a vredniciei și spiritului 
acestor locuri.

gospodăresc caracteristice oamenilor

Cu mic, cu mare — 100 000 
de craioveni

Cei ce trec acum prin Craiova, in
clusiv prin cartierele sale mărgina
șe, pot lesne constata că ritmul di
namic al construcției de locuințe s-a 
îngemănat cu cei al acțiunilor ce se 
desfășoară pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului. Atenția 
acordată primenirii urbei se vădește 
și în faptul că. de curînd. o plenară 
a Comitetului municipal de partid 
Craiova a analizat activitatea consi
liului popular pentru buna gospodă
rire si înfrumusețare a municipiului.

— Am considerat acțiunea de în
frumusețare și bună gospodărire a 
orașului ca o parte importantă a 
activității economico-sociale în ge
neral. ne spunea tovarășul Marin 
Lungu, primarul municipiului Craio
va. Iarna trecută a avut- urmări ne
gative îndeosebi asupra rețelei stra
dale. a zonelor verzi și de agrement. 
Tocmai de aceea, după ce am in- 

' ‘ Ventaflat exact punctele de lucru, 
le-am repartizat, activiștilor. ...de 
partid și de stat, conducerilor între
prinderilor și instituțiilor, care au 
mobilizat peste 100 000 de cetățeni 
la aceste acțiuni. Mai mult decît atit. 
în prezența renrezentanților secreta
riatului , comitetului municipal de 
partid am organizat întîlniri opera
tive de lucru, audiențe la fața lo
cului, în toate cartierele mari ale 
orașului : ..Craiovița Nouă". „1 Mai", 
„Brazda lui Novac". „Valea Roșie", 
„Lăpușului" si pe platformele indus
triale. cu participarea deputaților. a 
secretarilor organizațiilor de partid 
din cartiere, comitetele asociațiilor 
de locatari si ai O.D.U.S. din zonele 
respective, prilej de analiză a sta
diului realizării sarcinilor stabilite 
pentru cartierul și zona respectivă, 
luîndu-se pe loc măsurile necesare 
finalizării acțiunilor stabilite.

L-am însoțit pe. primarul munici
piului. împreună leu alți factori de

răspundere si decizie, la o astfel de 
.întilnire de lucru organizată la in
trarea in municipiul Craiova dinspre 
comuna Ghercești. în zona stației de 
degazolinare a schelei de producție 
petrolieră Craiova. Aici. ' cu cîteva

Rezolvarea scrisorilor

mai bine gospodărite
..Pavlov" cu bulevardul ..Ceferiști
lor". în imediata, vecinătate a unor 
noi cvartale de locuințe, se lucrează 
acum intens la amenajarea unui nou 
parc ce se întinde pe aproape 10 000 
mp. Aici am întâlnit peste 200 de 
elevi. împreună cu cadrele didactice 
de la Liceul „Nicolae Titulescu". in 
frunte cu directorul scolii, prof. Ro
meo Popescu, deputat în circum
scripția electorală municipală nr. 35. 
..După orele de curs dăm si noi o 
mină de ajutor, alături de cetățeni, 
la înfrumusețarea cartierului în care 
se află liceul nostru si unde locuiesc 
majoritatea elevilor ce-1 frecven
tează".

Nu s-ar putea fără... excepții ?
Vizitînd cartierele orașului, cele 8 

intrări și ieșiri ale municipiului 
Craiova se vede mina gospodarilor : 
alei curate, spatii verzi bine între
ținute, pomi văruiți. Spațiile din ju-

Preocupări și inițiative care tind să devină 
experiențe bune de preluat și generalizat

zile in urmă mai era un fel de 
groapă de gunoi a orașului, o zonă 
sordidă. Acum se putea vedea o în
fățișare cu totul nouă a acestui pe
rimetru. In primul rind. să notăm 
că sub raport economic, prin strîn- 
gerea gunoaielor și nivelarea tere
nului. s-au redat agriculturii (C.A.P. 
Bariera Vilcii). aproape 3 hectare 
teren arabil pe lingă faptul că 
s-au plantat arbori și arbuști, s-au 
amenajat spații verzi. De altfel, așa 
?cum ne spunea tovarășul Ion Voicu- 
le.scu. prim-vicepreședinte al Consi
liului popular șl municipiului Cra
iova. pe baza programului edilitar- 
gospodăresc s-au amenajat si conti
nuă să se amenajeze noi spatii verzi 
îndeosebi în cartierele de penetrație 
în municipiu : bulevardul „23 Au
gust". „1 Mai". „Calea Severinuiui", 
„Calea București". Pină la această, 
dată s-au plantat peste 1 milion fire 
de gard viu. aproape 50 000 de ar
bori și arbuști. 20 000 de trandafiri 
și aproape 5 000 rășinoase. Practic, 
pe primele 4 luni ale anului, cetă
țenii municipiului Craiova au efec
tuat aproape 20 milioane ore de mun
că patriotică, a cărei valoare se ridi
că la 160 milioane lei — ceea ce în
seamnă o medie de cite 530 lei pe 
fiecare locuitor al Craiovei.

Reținusem de la primarul orașului 
că' în acest an se vor extinde, cu 
încă 40 de hectare, spațiile verzi ale 
Craiovei. La intersecția străzii

ral blocurilor 6e constituie pe a- 
locuri in adevărate expoziții florale, 
amenajate de cetățeni în folosul, si 
SPre bucuria lor înșiși, a tuturor ce
tățenilor.

Dar... mai sînt și excepții. în car
tierul „Craiovița Nouă", bunăoară — 
un adevărat „oraș în oraș", unde 
s-au dat în folosință numai în acest 
cincinal un cinematograf, o centrală 
telefonică, o piață agroalimentară, 
două magazine tip BIG și un parc, 
iar in curând- va fi gata o modernă 

. casă a științei și tehnicii pentru ti
neret — edilii municipiului au depus 
eforturi susținute pentru crearea u- 
nui spațiu ambiente! pe măsura 
dezvoltării acestui cartier. „Numai în 
luna aprilie am plantat în cartier 
peste 1 900 de arbori; dar... în cîteva 
zile. 370 dintre ei au fost distruși", 
ne spunea cu amar primul-vicepre- 
sedin-te. Nu este singurul aspect 
care distonează cu efortul general 
de bună gospodărire și înfrumuse
țare. Unii locatari, au transformat, 
cu de la ei putere, spatiile verzi din 
jurul blocurilor în parcele persona
le. plantate cu ce a vrut fiecare, si 
pe care le-au împrejmuit care cu 
ce a putut, cu plase de sîrmă. cu 
diferite țevi metalice, adeseori sus
trase de pe șantiere. La blocul 200 A 
cetățeanul Tănase Firu și-a confec
ționat din astfel de materiale. în 
fața blocului, un coteț pentru iepuri 
și și-a amenajat două spații de ..gră
dină personală". La blocul 200 D,

între date cinema

statistice și situația de pe teren
După cum se știe, una din laturile 

importante ale legăturii organelor de 
partid și de stat cu masele, ale parti
cipării acestora la conducerea trebu
rilor obștești, la perfecționarea con
tinuă a activității economico-sociale 
o constituie rezolvarea operativă și 
cu solicitudine a problemelor pe care 
le ridică oamenii muncii în scrisori 
și in cadrul audientelor.

Recenta plenară a Comitetului 
Central al P.C.R. a cerut organelor 
și organizațiilor de partid, conduce
rilor ministerelor și celorlalte insti
tuții, organizațiilor centrale si locale 
de stat, de masă și obștești să ia mă
suri pentru ca, în spiritul indicațiilor, 
și orientărilor secretarului general al 
partidului, să se asigure examinarea 
și soluționarea cu maximă recepti
vitate. operativitate și competentă a 
propunerilor, sesizărilor și. solicitări
lor oamenilor muncii, în conformi
tate cu legile tării, cu normele eti
cii și echității socialiste.

Ținînd seama de aceste cerințe, ne 
propunem. în cele ce urmează, să 
analizăm felul în care se rezolvă 
unele probleme ridicate de cetățe
nii municipiului Galați în scrisorile 
adresate consiliului popular orășe
nesc și în cadrul audientelor.

Pentru a obține un 
această întrebare, am 
mai multi lucrători ai 
am urmărit o serie de scrisori adre
sate consiliului și răspunsurile date 
semnatarilor lor, am asistat la mai 
multe audiențe.

în ce privește situația de ansam
blu se cuvine menționat că. din punct 
de vedere statistic, se constată o 
anumită scădere, de la an Ia an. a 
numărului scrisorilor adresate Comi
tetului municipal de partid Galati și 
consiliului popular municipal. Astfel, 
dacă în 1982 se înregistraseră 511 
scrisori, iar în 1983 — 399 in 1984 
numărul lor a fost de 361. Fără în
doială. aceasta este una din conse
cințele pozitive ale faptului că un 
număr tot mai mare de probleme, 
solicitări, cerințe ale oamenilor mun
cii se rezolvă într-o măsură crescîn- 
dă de către înseși unitățile în care 
lucrează.

In legătură cu conținutul : ce so
licită, îndeosebi, oamenii ? Iată cîte
va grupe mari de probleme : îmbu
nătățirea activității edilitar-gospodă-

răspuns la 
discutat cu 

consiliului.

(11 03 72) — 9;

a celei comerciale și a servi- 
către populație, rezolvarea 

drepturi legitime, cereri de 
locative (cereri venite la con-

Iești, 
ciilor 
unor 
spații 
siliul popular, ocolind întreprinderi
le care au obligații în acest sens), 
rezolvarea unor probleme de înca
drare și altele.

Din aceste situații mai rezultă însă 
un alt aspect : paralel cu diminuarea 
numărului de scrisori adresate muni
cipiului se menține încă la un nivel 
ridicat numărul scrisorilor sosite de 
la comitetul județean de partid și de 
la consiliul popular județean cu pro
bleme ale... municipiului Galați :

la data expedierii, scrisoarea a ajuns 
pe masa de lucru a tovarășului res
pectiv, care a stabilit repartizarea ei, 
spre rezolvare, secretarului comite
tului de partid de la Antrepriza ge
nerală de construcții-montaj Galați 
și directorului aceleiași întreprinderi 
(care construiește cartierul Maze
pa II). Aceștia, la rîndul lor. l-au in
format pe primul secretar al comite
tului municipal de partid, 
notă, asupra situației, 
să rezolve Ia termene 
lite problemele ridicate

Pînă aici, totul bine, 
fost respectate aceste termene ? Nu-

nrintr-o 
angajîndu-se 
precis stabi- 
în scrisoare.

Dar... au

La Consiliul popular municipal Galați se impun măsuri 
eficiente pentru soluționarea concretă, operativă 

a problemelor ridicate de oamenii muncii 
în scrisori și la audiențe

1 418 în anul 1982, 1 173 în 1983 și
1 230 în 1984.

Numărul mare pe care-1 înregis
trează. anual, solicitările ce „ocolesc" 
comitetul municipal de partid și 
consiliul popular municipal pentru a 
fi adresate la un nivel superior nu 
este întâmplător. Dacă din punctul 
de vedere al termenelor se poate 
spune că, în general, scrisorile pri
mesc răspunsuri in timpul legal, iar 
programul audientelor este respectat,' 
în realitate solutionarea, efectivă, 
faptică, a problemelor scrisorilor se 
tărăgănează — ceea ce face ca soli- 
citanții să se adreseze organelor su
perioare.

După cum aveam să constatăm, 
aceasta se datorește faptului că pe 
filiera normală'de soluționare a scri
sorilor mai apar si neajunsuri gene
rate îndeosebi de lipsa de răspundere 
chiar a unora dintre cei chemați să 
aducă la îndeplinire măsurile 
stabilite.

Iată un exemplu : cercetăm urmă
rile unei scrisori adresate de Asocia
ția de locatari (nr. 183) din cartierul 
Mazepa II primului secretar al co
mitetului municipal de partid, pri
marul orașului. După cinci zile de

mai In parte, una dintre solicitările 
cetățenilor din cartierul amintit ne- 
fiind rezolvată nici pînă în prezent. 
Este vorba de amenajarea străzii 
Ovidiu, stricată de constructori, lu
crare ce urma să fie terminată. în 
conformitate cu angajamentul luat, 
la data de... 30 septembrie 1983 1 
Dar. iată, a trecut mai bine de un 
an și jumătate de atunci, iar strada 
respectivă continuă să fie aproape 
impracticabilă.

Mai mult, neurmărirea modului 
cum au fost respectate angajamen
tele luate a permis acumularea altor 
probleme, între care lipsa spațiilor 
comerciale pe raza cartierului și a 
platformelor amenajate pentru de
pozitarea resturilor menajere, neas- 
faltarea aleilor dintre blocuri, absen
ta locurilor de joacă pentru copii. 
De asemenea, la unele blocuri au 
început să cadă placajele de cărămi
dă aparentă. După cum ne-au infor
mat președintele asociației de loca
tari nr. 183, Traian Onea, și adminis
tratorul Marieta Drăgan. despre 
aceste neajunsuri au fost informați 
directorul Antreprizei generale de 
construcții-montaj Galați, Petru Ior- 
ga, conducerea Oficiului județean de

construcții și vînzane a 
Galați, iar la o adunare 
că aii fost aduse și la 
unor reprezentanți ai 
popular municipal. Așadar, lucrurile 
sînt cunoscute, 
soluționate. Si 
soarea inițială 
pînă la capăt !

La Consiliul .. . __  __
Galați ne-am interesat si de modul 
în care sînt organizate răspunderile 
in această direcție. Cu părere de rău 
am constatat că unii tovarăși cu 
munci de răspundere nici nu știau in 
subordinea cui se află inspectorul 
care se ocupă direct de scrisori. O 
neclaritate care... explică destul de 
clar anumite situații ce persistă în 
acest domeniu.

Este adevărat. în sesiuni si în ca
drul ședințelor de comitet executiv 
se prezintă informări și rapoarte asu
pra modului de soluționare a 
rilor. La o asemenea sesiune 
s-a subliniat legătura directă 
numărul scrisorilor sosite la ____
rie și modul in care unitățile de pe 
raza orașului se ocupă de rezolvarea 
lor. Sesiunea amintită a fost infor
mată că cererile și scrisorile oame
nilor muncii sînt bine rezolvate la 
Șantierul naval, 1a. „Textila" și la 
„Avicola", la Laminorul de tablă și 
la alte unități. în vreme ce la în
treprinderea navală de elice, la în
treprinderea județeană de transport 
local, la întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă etc. 
trebuie acordată o atenție sporită 
acestei activități.

Fiind vorba de un domeniu al 
muncii de partid de mare importan
tă, căruia conducerea partidului nos
tru îi acordă un rol de seamă, sînt 
temeiuri ca. în cadrul comitetului 
municipal' de partid, să se analizeze 
modul în care Consiliul municipal al 
orașului Galați acordă atenție rezol
vării scrisorilor și problemelor ridi
cate în cadrul audientelor, cum se 
rezolvă problemele de larg interes 
cetățenesc, sesizate prin scrisori, cum 
se veghează ca solicitările îndreptă
țite ale ........................ '
la timp

locuințelor 
cetățeneas- 
cunostința 

. consiliului
dar, deocamdată, ne
totul pentru că scri- 
nu a fost urmărită

popular municipal

scriso- 
chiar 

dintre 
primă-

gălățenilor să fie soluționate 
si în mod corespunzător.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scînteii"
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locatarul Biclesanu Constantin, in 
loc să sădească flori sub fereastră, 
și-a amenajat un spațiu în care-și 
parchează mașina, deși loc de par
care există la doi pași. E adevărat 
că primăria a trebuit să aplice, nu
mai în acest an. 2 620 amenzi con
travenționale cetățenilor care neso
cotesc norme elementare de condui
tă civică, dar se impune organizată 
și o acțiune de recuperare a mate
rialelor sustrase de pe șantiere. în
deosebi a plaselor de sîrmă fojpsite 
mai peste tot. chiar ca... dublură la 
gardurile vii din preajma blocurilor.

O acțiune paralelă : 
recuperarea 

materialelor refoiosibile
Paralel cu acțiunile de masă or

ganizate pentru buna gospodărire si 
înfrumusețare a localităților. Consi
liul județean Dolj al F.D.U.S. a luat 
inițiativa strîngerii și reintroducerii 
in circuitul productiv a materialelor 
refoiosibile. inițiativă ce poartă ge
nericul „Spiritul gospodăresc în ac
țiune — toate materialele refoiosi
bile' în circuitul productiv". Pentru 
aceasta 6-au tipărit afișe si îndem
nuri. s-au publicat în ziarul local 
anunțuri de înștiințare și mobilizare 
a cetățenilor privind scoaterea în 
fata locuințelor a obiectelor gospo
dărești uzate, a deșeurilor de hîrtie 
și textile, de fier vechi și de alte 
materiale ce pot fi reintroduse în 
circuitul productiv. O primă acțiune 
de masă de acest fel — prima pe 
1985 — s-a organizat timp de două 
zile în municipiul Craiova și in o- 
rașul Băltești, cu participarea a cir
ca 35 000 „de . elevi, deputeți și ■ citi 
cetățeni, urmînd ca în zilele urmă
toare să se desfășoare asemenea ac
țiuni și la Filiași, Calafat. Segarcea, 
precum și în cele 95 de comune ale 
județului. Respectiva acțiune s-a în
scris ca o reușită certă : directorul 
întreprinderii județene de recupera
re si valorificare a materialelor re
foiosibile relata că. numai în două 
zile. în aceste localități au fost co
lectate aproape 500 tone de materia
le refoiosibile — printre care peste 
300 tone fier vechi. 20 tone hîrtie. 7,5 
tone textile și 4 tone mase plastice. 
Numai în municipiul Craiova s-au 
colectat peste 1 000 de frigidere de 
tipuri vechi cu absorbție.

In felul acesta, acțiunea de gos
podărire și înfrumusețare a locali
tăților devine si utilă, si eficientă 
economic.

Nicolae BĂBAlAU 
corespondentul „Scinteii

• Provocarea dragonului : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
© Aventuri în Marea Nordului : TO
MIS (21 49 46) — 9; II; 13; 15; 17; 19, 
la grădină — 20,45.
e Competiția î GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
10; Caligula — 19; (sala Atelier) : In
tre cinci și șapte — 10,30; Harap Alb 
(aminat din 12 V) — 16.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „300 de
ani de folclor muzical românesc". 
Alexandru Mica și formația instru
mentală „DORUL”. Dirijor : Mihai 
Muche — 18; (la sala Studio) ; Seară 
de triouri cu Aurelian-Octav Popa, 
Sanda Crăciun, Dan Cavassi, Nicolae 
Maxim, Maria Madru — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Prinț șl 
cerșetor — 11; Rigoletto — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) :< 
Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
Văduva veselă — 18,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 10; Mobilă și durere — 15; 
Cu ușile închise — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 10,30; Ca 
frunza dudului — 19.
© Teatrul Foarte Mic 
Trestia gînditoare — 11; 
filmează — 19.
0 Teatrul _____ ,___________ , .
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 10; --------
(la Teatrul 
Preșul — 20.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; In
somnie — 18.30; (sala Studio) : Tră
sura la scară — 10,30; EX — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 10; Arta 
conversației — 15; Anonimul venețian
— 19; (sala Giulești, 18 04 85) : Coco- 
șelul neascultător — 10; Hotel „Zodia 
gemenilor" — 18,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul va
rietăților — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; La popasul drumeției — 
18,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10,30; Muzicanții ve
seli — 13.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un cintec — 11.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din 
15,30: 19.
0 Estrada Armatei 
13 60 64) : Estrada in 
Estrada în croazieră
O Studioul 
(15 72 59) : 
care — 15;

de comedie

(14 09 05) : 
Atenție, se

(16 64 60) :

Măseaua de minte — 19 
de vară „23 August")

Varșovia — 10;

(sala C.C.A., 
emisie — 16,30; 
— 18,30.

de teatru al I.A.T.C. 
Dragostea pusă Ia încer- 
Căsătoria — 19.
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VIZITA OFICIATĂ Dl PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
R. P. CONGO, CO1ONEL DENIS SĂSSOU NGUESSG

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, colonel Denis Sassou Nguesso, 
împreună cu oficialități congoleze, a 
vizitat, sîmbătă la amiază. între
prinderea de avioane din București.

Oaspetele a fost însoțit de tova
rășul Gheorghe David, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
agriculturii și industriei alimentare.

Șeful partidului si statului congo- 
lez a fost salutat la sosire de to
varășul Alexandru Necula. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
de reprezentanți ai conducerii cen
tralei de profil si ai întreprinderii.

Gazdele au prezentat aspecte re
feritoare Ia procesele de fabricație 
si principalele produse realizate aici. 
Au fost vizitate. în continuare, ha
lele de subansamble si montaj ge
neral pentru avioanele ROMBAC 
1-11. Pe o platformă din incinta în
treprinderii au fost prezentate a- 
poi cele mai noi aparate1 de' zbor 
realizate de unități de profil din 
București, Brașov și Bacău.

Oamenii muncii din întreprindere 
au salutat cu căldură pe înaltul 
oaspete, dînd expresie sentimentelor 
de prietenie ce caracterizează rela
țiile româno-congoleze.

La plecare, tovarășul Denis Sas- 
bou Nguesso a mulțumit pentru po
sibilitatea oferită de a vizita acest 
colectiv muncitoresc și a felicitat 
călduros pe constructori, pe toti cei 
ce contribuie la realizarea avioane
lor românești, pentru măiestria teh
nică de care dau dovadă.

★
Sîmbătă dimineața, tovarășa An

toinette Sassou Nguesso, însoțită de 
persoane oficiale congoleze, a, făcut 
o vizită la întreprinderea de confec
ții și tricotaje București.

★
In cursul după-amiezii, colonel 

Denis Sassou Nguesso, președintele

( VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI■ DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE GORESPONDISNȚII „SCÎNTEir i
BRĂILA :

Utilaje pentru 
exploatările miniere

Colectivul de muncitori. Ingineri 
și tehnicieni de la întreprinde
rea de utilaj greu „Progresul" 
Brăila continuă intens acțiu
nea prioritară de realizare a unor 
utilaje, piese și subansamble des
tinate bazinelor carbonifere ale 
țării. în vederea creșterii produc
ției de cărbune. Astfel, de la în
ceputul lunii aprilie au fost expe
diate către bazinele carbonifere 
8 excavatoare de tipurile S-1203 și . 
S-3602. un număr de 26 distribui
toare. 14 reductoave și . alte piese 
ți subansambluri necesare parcu
rilor de utilaje din industria mine
ritului. (Corneliu Ifrim).fl) Î;A. «■ ' . . ,..................

BARAOLT:

Construcții 
social-edilitare

Asemenea tuturor localităților 
^patriei. Baraolt a cunoscut în ul- 

Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, împreună 
cu tovarășa Antoinette Sassou 
Nguesso au plecat într-o vizită în 
județele Prahova și Brașov.

înalții oaspeți sînt însoțiți de to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, de membrii delegației con
goleze.

La întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, oaspeții au fost salutați de 
tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C;R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, de reprezentanți ai Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Centralei de utilaj petrolier 
și minier, ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere.

Gazdele au prezentat profilul și 
etapele de dezvoltare a unității, care 
produce instalații de foraj, utilaje de 
înaltă complexitate pentru exploa
tările miniere, pentru forajul marin, 
multe dintre ele exportindu-se în 
peste 30 de țări. A fost subliniată în 
mod deosebit puternica dezvoltare pa 
care a cunoscut-o întreprinderea plo- 
ieșteană în ultima vreme, ca urmare 
a sprijinului permanent de care se 
bucură din partea conducerii parti
dului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în continuare au 
fost parcurse principalele secții de 
producție și s-a vizitat o expoziție 
în cadrul căreia sînt reunite cele mai 
noi produse realizate aici.

Tovarășul Deniș Sassou Nguesso a 
apreciat activitatea de creație tehni
că a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor ploieșteni in domeniul pro
ducției de instalații petroliere și mi
niere de mare complexitate, cu per

timii ani o dezvoltare fără prece
dent. Devenit oraș in perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea, 
Baraolt și-a îmbogățit zestrea so- 
cial-edilitară cu numeroase blocuri 
de locuințe pentru minerii si fa
miliile lor. edificii de învățămînt 
și sănătate. In aceste zile. în cen
trul orașului au început lucrările 
de construire a unui hotel modern 
și a unui mare complex al coope
rației meșteșugărești. Se află, de 
asemenea, în stadiu de finisare o 
centrală telefonică automată. (Păl- 
jânos Maria).

VASLUI :

Unități de prestări 
servicii la sate

Pentru locuitorii comunelor Ar
sura, Bogdănești, Lipovăț, Boțești, 
Ivești, Alexandru Vlahuță, Lunca 
Banului, Banca. Oltenești și altele, 
au fost înființate noi unități și 
secții de prestări servicii — tîm- 
plărie, lăcătușerie, reparații radio 
și televizoare, croitorie, frizerie. 
De reținut că, numai în primul tri
mestru al acestui an, Uniunea ju
dețeană a cooperativelor de pro- 

formanțe la nivelul tehnicii mon
diale, competitive cu cele realizate 
de țări și firme cu tradiție.

Oaspeții congolezi au plecat, apoi, 
spre Brașov. La sosire, au fost salu
tați de tovarășul Marin Nedelcu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, de alte per
soane oficiale.

Președintele Consiliului popular 
județean a oferit un dineu în onoarea 
președintelui Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
colonel Denis Sassou Nguesso, și a 
tovarășei Antoinette Sassou Nguesso.

★

In cursul dimineții de sîmbătă, co
lonel Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so- 

i cialism.
La solemnitate au participat mem

bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai conducerii unor 
ministere, reprezentanți ai Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
conducătorul partidului și statului 
congolez în vizita în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Congo. După de
punerea coroanei de flori s-a păstrat 
un moment de reculegere. A fost vi
zitată apoi rotonda monumentului.

(Agerpres)

z’
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor a înființat aproape 40 de 
noi unități de prestări servicii. în 
majoritate amplasate la parterul 
blocurilor construite pentru spe
cialiștii din agricultură. (Petru 
Necula).

VRANCEA:

Noi microhidrocentrale
Potrivit programului de valorifi

care a potențialului hidroenergetic 
al apelor curgătoare din județul 
Vrancea. pe rîul Putna a început 
construcția unei microhidrocen.tra- 

Te cu o putere instalată de 1.2 MW. 
Tot în această zonă, la Lepșa, unde 
se află un obiectiv asemănător fi
nalizat. se va deschide Un șantier 
pentru o nouă microcentrală. în 
stadii avansate de proiectare sînt 
microhidrocentraîele de la Durni- 
trești, pe albia Rîmnicului Sărat, și 
Zăbalei, prima dintre cele sase ast
fel de obiective prevăzute a fi 
construite aici. Prin punerea în 
funcțiune a acestor capacități e- 
nergetice se vor produce anual 
peste 2,7 milioane kWh energie 
electrică. (Dan Drăgulescu),

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinta,
M-am bucurat foarte mult de felicitările pe care mi le-ați transmis eu 

ocazia celei de-a- 65-a aniversări a zilei mele de naștere și vă mulțumesc 
cordial. în acestea văd expresia dorinței comune ca relațiile dintre țările 
și popoarele noastre să aducă în continuare o contribuție importantă la 
colaborare și pace în Europa.

îmi amintesc și eu cu plăcere de întîlnirea șl convorbirile cu ocazia 
vizitei dumneavoastră de stat din anul trecut.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele consi- 
derațiuni.

RICHARD VON WEIZSĂCKER
Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate, domnule președinte.
Vă mulțumesc mult pentru felicitările dumneavoastră cu ocazia celei 

de-a 55-a aniversări a zilei mele de naștere.
Doresc și eu să-mi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre 

se vor dezvolta în continuare pozitiv și se vor extinde și, în acest fel, vor 
servi păcii și colaborării în Europa.

Cu expresia înaltei mele considerațiunl,
Al dumneavoastră

HELMUT KOHL
Cancelar federal 

al Republicii Federale Germania

Cronica
Sîmbătă, ministrul afacerilor ex

terne. Ștefan Andrei, a primit gru
pul de participanți la acțiunea „Ma
rea călătorie a păcii",, aflat în vi
zită în țara noastră.

Participanții ia' această acțiune, 
avînd sediul în Suedia, fac o călă
torie prin țările europene pentru a 
discuta probleme ale întăririi păcii 
și securității în Europa si in lume.

★ ■ ■■
în cadrul schimburilor culturale 

româno-spaniole, grupul vocal ,,Neo-

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Micul zburător" 
(color). Producție a Studioului de 
televiziune cehoslovacă.. Premieră 
pe țară. Episodul 6

12,40 Din cununa cântecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album. duminical (partial color). 
Din sumar : • Se-nalță un cintec 
spre soare • Poeme de Mai — 
moment poetic • La zi în 600 de 
secunde • Ritm și grație • Me
ridianele ctnteculul ® Telesport
• O orchestră Intr-un acordeon
• Moment muzical • Din istoria 
filmului mut • Cîntec de primă
vară ® Secvența telespectatorului

13,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 mai, ora 20 — 22 mai, ora 
20. In țară : Vremea va fi instabilă în 
cea mal mare parte a țării, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea averse lo
cale de ploaie, îndeosebi în cursul 
după-amlezelor, mai ales în nordul și 
estul țării. Izolat, condiții de grindină.

zilei
cantes" a prezentat sîmbătă seara, 
la Ateneul Român, un recital de 
muzică veche și preclasică spaniolă.

Au participat reprezentanți al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne, Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Uniunii compozitorilor, și muzicolo
gilor, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

(Agerpres)

19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea, azi. Epoca Ceaușescu. 

La Suceava, în cetate...
19.35 „Cîntarea României" (color). De 

pe marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socialis
tă al județului Sibiu

20,15 Film artistic : Eșecul acțiunii 
„Edelweiss"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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20,00 Telejurnal
20,15 Orizont tehnico-ștUnțlflc
20.35 Tezaur folcloric (coior)
21,00 Roman foileton (color). „Verdl". 

Premieră pe țară. Ih rolul princi
pal Ronald Pickup. Episodul 14

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Iar cantitățile de apă vor putea depăși 
15 litri pe metrul pătrat in 24 de ore. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura va continua să scadă 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
5 șl 15 grade, iar maximele Intre 17 
și 27 grade, local mal ridicate. In 
București : Vremea va fi ușor instabi
lă, cu cerul temporar ..noros. Vor că
dea ploi sub formă de averse. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat.' Tempe
raturile minime vor oscila Intre 13 șl 
15 grade, iar cele maxime între 33 șl 
26 de grade.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII CAMERUN

Excelenței Sale Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

YAOUNDE

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Camerun îmi oferă prilejul să 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie șl cooperare dintre 
țările noastre se vor întări tot mai mult, în folosul popoarelor român șl 
camerunez, al păcii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului camerunez 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 20 mai. poporul 
camerunez sărbăto
rește împlinirea a 
treisprezece ani de la 
memorabilul act al 

. creării Republicii Ca
merun. care a pus ca
păt. sistemului federal 
existent pînă în 1972 
si a deschis o nouă 
pagină în istoria tî- 
nărului stat al Africii 
occidentale. Consoli- 
dindu-și unitatea, po
porul Camerunului 
s-a angajat cu forte 
sporite pe calea lichi
dării înapoierii eco
nomice moștenite din 
trecut, reușind să ob
țină într-o perioadă 
scurtă o serie de 
succese în valorifica
rea bogățiilor solului 
si subsolului in fo
losul propriu. Dacă în 
trecut Camerunul (su
prafața — 475 442 km.p; 
populația — 8.3 mi
lioane locuitori) era 
cunoscut ca o tară ex
clusiv agrară, a cărei 
economie se baza. în
deosebi, pe producția 
de cacao, cafea și 
bumbac. în ultimii ani 
a făcut pași impor

tanți pe linia făuririi 
unei industrii națio
nale. Cele mai multe 
din fabricile si uzine
le create în ultimul 
deceniu sîn.t concen
trate in principalul 
port al tării — Doua- 
la. unde au luat fiin
ță două platforme in
dustriale : Bonaberi și 
Bassa. Procesul "de 
modernizare a econo
miei naționale a fost 
favorizat de descope
rirea unor apreciabi
le zăcăminte de bau
xită. cupru si petrol. 
Extracția țițeiului1, 
inițiată în 1977, se ci
frează în prezent la 

icirca 2 milioane tone 
pe an. Ea a determi
nat începerea con
struirii unei rafinării 
cu o capacitate de 1,5 
milioane tone. Efor
turi deosebite se de
pun. de asemenea, 
pentru valorificarea 
fondului forestier. 
Pădurile reprezintă 
principala bogăție a 
Camerunului, ocupând 
40 la 6ută din supra
fața tării. în ultimul 
deceniu au fost con

Avantajele economisirii pe libretul 
de economii cu dobîndă

Pentru păstrarea în siguranță a 
economiilor bănești personale și 
pentru sporirea acestora prin do- 
bînzi și cîștiguri. populația are la 
dispoziție variate forme și instru
mente de economisire. Unul din 
cele măi solicitate și utilizate este 
libretul de economii cu dobîndă.

Libretul de economii cu dobîndă 
se emite, după dorința depunăto
rului „la vedere" sau „pe termen" 
de cel puțin un an. Depunerile „la 
vedere" sînt acelea pentru care 
depunătorul nu stabilește un ter
men de păstrare a banilor la C.E.C. 
și pentru care se acordă o dobîndă 
de 3,5 la sută pe an. Depunerile „pe 
termen" se fac pentru minimum 
un an. La dorința depunătorului, 
sumele depuse ,,pe termen" se pot 
restitui . și înainte de împlinirea 
unui an. Pentru depunerile „pe 
termen" se acordă o dobîndă de 5 
Ia sută pe an. iar în cazul în care 
depunerile se retrag înainte de 
împlinirea termenului de un an 
dobîndă care se acordă este de 3 la 
sută pe an.

Solicitarea largă de care se bu
cură acest libret se datorește, prin
tre altele, și faptului că acesta poate 
fi utilizat de către titular pentru 
efectuarea de operații de depuneri 

struite numeroase 
complexe de produse 
forestiere, fabrici de 
cherestea ș.a.

Animat de senti
mente de prietenie și 
solidaritate fată de 
popoarele care au 
pășit pe calea dezvol
tării de 'sine stătătoa
re. poporul român 
urmărește cu simpatie, 
realizările poporului 
camerunez pe calea. 
consolidării indepen
denței și a făuririi 
unei vieți noi. Intre 
Republica Socialistă 
România si Republica 
Camerun s-au stator
nicit relații priete- 
neșfl, care înregis
trează o evoluție as
cendentă. marcată 
prin extinderea co
laborării pe- multiple 
planuri. în folosul 
ambelor popoare. Co- 
rcspunzînd intereselor 
reciproce, acest curs 
pozitiv constituie, 
fără îndoială, o con
tribuție la cauza ge
nerală a păcii si în
țelegerii internațio
nale. a edificării noii 
ordini economice si 
politice mondiale.

și restituiri în toate localitățile din 
țară. Emiterea acestor librete, pre
cum și operațiile ulterioare de de
puneri și restituiri pot fi solicitate '! 
la toate unitățile C.E.C.. precum și 
la unitățile poștale și cooperativele 
de credit autorizate.

O altă caracteristică a libretului ■ 
de economii cu dobîndă la vedere 
constă în posibilitatea economisirii 
treptate a unor .sume mici. De 
asemenea, acest libret este frecvent 
folosit pentru depunerile periodice 
pe bază de consimțămînt scris prin ț 
virament.

Titularii libretelor de economii 
cu dobîndă beneficiază în același 
timp de toate drepturile și avanta
jele generale acordate prin lege 
depunătorilor la C.E.C., și 'ănUme : 
garanția, statului asupra sumelor 
depuse la C.E.C., păstrarea secre-. 
tului privind numele depunătorului, 
ale titularului și operațiile efectua
te, dreptul de a împuternici alte 
persoane să dispună, alături de ti
tular, de sumele păstrate la C.E.C., 
imprescriptibilitatea sumelor de
puse la C.E.C., dreptul de a intro
duce dispoziție testamentară vala
bilă după decesul titularului și al
tele.

Sînt mai multe feluri de a te în- 
tilni cu o țară, cu oamenii ei. Mai 
intîi, poate fi trecutul acelei țări. 
Iar în ce o privește, Spania trimite 
dinspre trecut spre prezent rever
berațiile complexei și tumultuoasei 
sale istorii, resimțite și azi, din 
capitala țării pînă în cele mai în
depărtate localități. Dar ori- 
cit de impresionante și de 
permanente sint mesajele pe 
care timpul le trimite spre pre
zent, oricît de mare și vizibilă este 
mîndria spaniolilor pentru multi
milenarul lor trecut, ele nu pot să 
estompeze intensitatea la care este 
trăită ora prezentului. Spania a- 
cestor zile, poporul ei ni s-au în
fățișat ca fiind conectate la între
bările, Ia frămîntările pe care ziua 
de azi le adresează lumii. Și ca 
ziariști români, aflați în aceste zile 
in Spania, cu puțin timp înaintea 
începerii vizitei de stat pe care, 
la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o va întreprinde în 
România regele Spaniei, Juan 
Carlos, și regina Sofia, am trăit sa
tisfacția de a constata că, între 
multiplele teme ale actualității care 
polarizează atenția opiniei publice 
spaniole, și-au aflat un loc distinct 
înfățișarea realităților României, 
preocuparea de a sublinia semnifi
cația acestei vizite.

Un moment elocvent de amplă 
rezonanță l-a constituit prezenta
rea, joi seara, la o oră de maximă 
audiență, pe canalele naționale ale 
televiziunii spaniole, a interviului 
acordat de președintele României, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care au fost exprimate, cu clari
tate și impresionantă putere de sin
teză, poziția tării noastre în 
legătură cu marile probleme 
ale contemporaneității, voința 
sa de a contribui activ la 
soluționarea, în spirit constructiv, 
realist, a problemelor majore ale 
umanității, de a participa in mod 
concret și permanent la salvgarda
rea păcii, la dezvoltarea unor re
lații de prietenie și colaborare în
tre popoare. Receptînd, odată cu 
milioanele de telespectatori spa
nioli, cuvintele, ideile, mesajul de 
pace și colaborare ale președintelui 
țării noastre, am trăit un moment 
de legitimă mindrie generat de 
faptul că în acestea își află con
firmarea preocupări și gînduri ce 
ne-au fost împărtășite de numeroși 
interlocutori, oameni politici, oa
meni de cultură, ziariști spanioli, 
pe care i-am întilnit în aceste zile.

Importanța ce se acordă apropia
tei vizite a fost reliefată cu prilejul 
primirii, la Palatul Zarzuela, de 
către regele JUAN CARLOS și 
regina SOFIA, a grupului de zia
riști români. Șeful statului spa
niol și-a exprimat bucuria pentru 
ocazia de a putea vizita România, 
precum și satisfacția de a-1 fi re- 
întilnit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
pe care a efectuat-o în Spa

nia. Excelențele lor și-au exprimat, 
totodată, convingerea că apropiata 
vizită în România va fi încununată 
de succes.

La întîlnirea avută la Ministerul 
Afacerilor Externe, FERNANDO 
SCHWARTZ Y GIRON, director 
general al Biroului de informații 
diplomatice, afirma: „în Spania se 
acordă foarte mare importantă vi
zitei de stat pe care regele Juan 
Carlos și regina Sofia o fac in 
România, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu. O asemenea vi
zită duce, în mod firesc, la multi
plicarea relațiilor dintre cele două 
țări, cu atit mai mult cu cit șeful 
statului spaniol s-a dovedit, in 
momente decisive ale actualității, 
interpretul voinței poporului. Vizi
ta la acest nivel simbolizează do

Perspective favorabile dezvoltării relațiilor româno - spaniole
Declarații ale unor personalități ale vieții politice și obștești din Spania

rința poporului spaniol, a guver
nului de a avea raporturi excelente 
cu toate popoarele lumii, cu țara 
dv., și avem convingerea că aceste 
raporturi . sînt nu numai necesare, 
ci și posibile. Interlocutorul a a- 
preciat consecvența și princi
pialitatea politicii externe a Româ
niei, subliniind că este pozitiv fap
tul că între ambele țări „există o 
coincidență manifestă, clară in pro
blemele de fond ale actualității" 
și apreciind inițiativele României 
în vederea eliminării stărilor con- 
flictuale din viața internațională, 
preocuparea sa statornică pentru 
găsirea unor soluții constructive in 
numeroase probleme vitale ale vie
ții internaționale. în legătură cu mo
dul în care se întrevăd perspecti
vele de adîncire a relațiilor econo
mice, MANUEL MARIA VALEN
CIA, conducătorul Direcției relați
ilor economice cu țările socialiste, 
a relevat faptul că, recent, au avut 
loc la București lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale româno-spa- 
niole, în cadrul cărora s-au stabilit 
modalitățile ce pot determina o 
creștere a relațiilor economice și 
comerciale. „Vizita în România a 
șefului statului spaniol poate con
tribui la adîncirea acestor relații", 
a arătat el.

Cuvinte de profundă satisfacție 
pentru continuarea dialogului Ia cel 
mai înalt nivel dintre România și 
Spania ne-a Împărtășit și JUA- 
QUIN RUIZ JIMENEZ, Apărătorul 
public general (defensor del pue
blo), care și-a amintit cu căldură 
despre vizita sa în România : „Am 
fost îneîntat — ne-a spus el — de 

peisajul minunat al țării dv., de 
tradițiile ei culturale, și artistice, de 
modul de viață românesc, și mi-ar 
face oricind o mare plăcere să mă 
reintorc in România. Apreciez 
mult politica de pace a Româ
niei, promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu. O politică de 
pace care poate fi și mai bine în
țeleasă atunci cind cunoști po
porul român, în mijlocul căruia 
ne-am simțit ca intr-o familie. Sint 
convins că apropiata vizită a rege
lui Juan Carlos și a reginei Sofia 
va fi o reușită, va contribui la mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
noi."

Aceleași cuvinte, calde au fost 
rostite și de JOSE LUIS DAZA, 
secretar confederal al Uniunii ge
nerale a muncitorilor (U.G.T.). Re- 
levînd necesitatea ca popoarele să 

se cunoască mai bine, indiferent de 
structurile lor sociale, de a se eli
mina, printr-o mai bună cunoaș
tere, incomunicabilițatea, el a 
spus : „Sint încredințat că vizita 
șefului statului in România va con
tribui la dezvoltarea prieteniei Și 
colaborării dintre popoarele noas
tre. U.G.T. privește pozitiv faptul 
că șeful statului spaniol vizitează o 
țară ca România și salută cu enor
mă satisfacție această vizită, atit 
pentru că ea poate înlesni o mai 
bună cunoaștere și apropiere între 
cele două popoare, cit șt pentru că 
poate contribui la afirmarea unei 
Spânii independente, preocupate de 
asigurarea unui echilibru in viața 
internațională".

„Vizita pe care în curind ur
mează să o efectueze la București 
regele Spaniei — ne-a declarat 
LEONIDES MONTERO, secretar cu 
relațiile internaționale al Comisii
lor muncitorești — răspunde preo
cupărilor politice spaniole de a dez
volta relații bilaterale între state, 
care pot contribui la o mai bună 
cooperare, in beneficiul reciproc. 
Apropiata vizită pe care șeful 
statului nostru o face la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu ne 
dă satisfacția și încrederea că re
lațiile dintre noi, dintre muncitorii 
spanioli și români se vor dezvolta 
in continuare. Am avut privilegiul 
de a vizita România, de a cunoaște 
importantele ei realizări industriale, 
dezvoltarea ei tehnologică, cu ca
racteristici proprii, care-i permit 
să aibă raporturi economice cu ță
rile dezvoltate ale lumii. Toate a- 
cestea au contribuit la afirmarea 

socialismului și creează posibilități 
pentru colaborare și cooperare cu 
Spania".

JUAN ROLDAN, responsabil cu 
relațiile internaționale și problemele 
de presă al Partidului Reformist 
Democrat (P.R.D.), a declarat : 
„Vizita regelui Spaniei In Româ
nia, similară vizitei de stat efec-, 
tuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Spania, este, după 
părerea mea, întimpinată cu 
interes și aprobare de toate 
partidele politice spaniole. Sin- 
tem favorabili deschiderii, ex
tinderii contactelor, perfecționării 
și îmbunătățirii relațiilor dintre 
state. Țările noastre sint, deopo
trivă preocupate să acționeze pen
tru o Europă unită, în conformi
tate cu prevederile Conferinței 
de la Helsinki. Consider că pen

tru aceasta va fi necesar ca, 
pe toate căile, să acționăm pentru 
îmbunătățirea relațiilor noastre 
economice. De asemenea, există 
posibilități de a face din cultură, 
muzică, film, cărți instrumente ale 
unei mai bune cunoașteri între po
poarele noastre. Asemenea conside
rente mă îndreptățesc să afirm — 
cunoscînd ospitalitatea poporului 
român și a autorităților de stat — 
că primă vizită de stat pe care o 
întreprinde regele nostru in Româ
nia va fi un succes, din toate punc
tele de vedere".

Asemenea aprecieri, asemenea 
sentimente de încredere in rolul 
important pe care-1 va. avea-vizita 
in adîncirea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele, noastre au fost 
exprimate in mod sintetic, și de gu
vernatorul civil al regiunii Castilia 
— la Mancha, PEDRO VALDE- 
CANTOS GARCIA : „Este minunat 
că in curind va avea loc vizita in 
România a Maiestăților Lor, pe 
care noi o intîmpinăm cu multă sa
tisfacție".

LUIS GUILLERMO PERINAT, 
senator, responsabil cti problemele 
internaționale al Alianței Popu
lare (A.P.), principalul partid de 
opoziție, precizînd. că vizita regelui 
Juan Carlos în România se înscrie 
in cadrul relațiilor bilaterale, a 
spus : „Sintem două țări latine, 
unite prin marea figură a istoriei 
care a fost împăratul roman Traian, 
spaniol de origine. De,și sînt situa
te la cele două extremități ale con
tinentului european, Spania și 
România au toate premisele de 
a-și adinei schimburile economice. 

tn fond, dezvoltarea relațiilor co
merciale și culturale face ca po
poarele noastre să se cunoască mai 
bine. Cind popoarele se cunosc 
mai bine, tensiunile și antagonis
mele se estompează".

Evocînd buna colaborare, relații
le cordiale, statornicite între Parti
dul Socialist Muncitoresc. Spaniol 
(P.S.M.S.) și Partidul Comunist 
Român, contactele frecvente dintre 
acestea, ELENA FLOREȘ, secretar 
cu- relațiile internaționale al 
P.S.M.S., ne-a declarat : „Acordăm 
o mare importanță vizitei ce ur
mează să aibă loc, pentru că ea se 
înscrie în. cadrul raporturilor de 
stat cu țări , cu care avem istorice, 
tradiționale afinități de limbă și 
cultură, ca o contribuție extrem de 
importantă la apropierea popoare
lor noastre. Aceasta cu atit mai 

mult cu cit noi privim cu mult in
teres inițiativele României de pace 
și securitate în Europa și in lume. 
In Spania este cunoscută și apre
ciată politica independentă a 
României, convingerile sale — pe 
care și noi le împărtășim și in 
sensul cărora acționăm — că țările 
mici șt mijlocii pot avea un rol im
portant. in asigurarea independen
ței și autonomiei popoarelor. îm
părtășim părerea României că 
atunci dînd se discută problema 
privind destinul Europei, aceasta 
trebuie să se facă cu participarea 
tuturor țărilor europene, pentru că, 
în fond, este vorba de viitorul lor. 
Țările europene trebuie, deci, să-și 
facă auzită, vocea . și cunoscută 
voința, lată de ce consider că vizi
ta pe care regele Spaniei o va face 
în România, la invitația președin
telui țării dv., se va constitui într-o 
mare contribuție la cunoașterea re
ciprocă, va face ca poporul român 
să cunoască mai bine problemele 
noastre și mentalitatea poporului 
nostru, să se dezvolte continuu 
prietenia și colaborarea reciprocă".

„Apreciem că vizita oficială pe 
care șeful statului nostru, regele 
JUAN CARLOS, o va face în 
România la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu — ne-a declarat 
FRANCISCO ROMERO MARIN, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Spania — este 
foarte importantă, ea puțind faci
lita o adîncire a relațiilor intre cele 
două țări ale noastre atit pe plan 
politic cit și în ceea ce privește le
găturile culturale, artistice, sporti
ve. Sintem convinși că vizita vă 

avea un rol important pentru pro
cesul de destindere și pace în Eu
ropa, în întreaga lume. Asemenea 
contacte pot contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la îmbunătă
țirea relațiilor economice, domeniu 
in care după părerea noastră există 
posibilități mai mari. De asemenea, 
prezentarea in aceste zile la Ma
drid a unei gale de filme românești, 
a unei, expoziții de grafică româ
nească v-a prilejui cunoașterea 
creației artistice din țara dumnea
voastră, a tradițiilor și specificului 
poporului român.

Noi apreciem inițiativele și preo
cupările României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru a se 
realiza in Balcani o zonă fără arme 
nucleare, pentru pace și colaborare 
între popoare.

Sintem convinși că vizita de stat 
a suveranului spaniol in Româ
nia va duce la dezvoltarea și în
tărirea^ relațiilor dintre țările noas
tre, că dialogul politic ce va avea 
loc cu acest prilej va determina re
zolvări pozitive în unele probleme 
fundamentale. Asemenea perspecti
ve le privim cu multă satisfacție, 
cu atit mai mult cu cit partidul 
nostru are relații foarte bune cu 
România, cu Partidul Comunist 
Român, cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

EDUARDO SOTILLOS, purtăto
rul de cuvint al guvernului spaniol, 
ne-a declarat: „In primul rînd tre
buie subliniat faptul că vizita re
gelui Spaniei în România este o 
vizită în calitate de șef al sta
tului. Este o vizită de stat care, 
prin prezenta unor reprezentanți ai 
guvernului, ai ministerului nostru 
de externe, va prilejui și abordarea 
unor probleme privind acordurile 
de cooperare dintre țările noastre. 
Este o vizită de prietenie, de pros
pectare și deschidere a unor ori
zonturi noi, colaborării reciproce. 
Ea va prilejui o și mai bună cu
noaștere a orientărilor politice ac
tuale ale Spaniei de către țări cu 
care, așa cum este și cazul Româ
niei, avem relații bune, relații care 
trebuie .să se dezvolte, să fie și mai 
bune, mai intense in viitor. Sintem 
încredințați că această vizită va 
sluji foarte mult intereselor țărilor 
noastre".

...Sînt mai multe feluri de a te 
Intîlni cu o țară, cu oamenii ei. In 
aceste zile de mai am ales, dintre 
multele posibilități ale cunoașterii, 
declarațiile de mai sus, făcute, în 
preajma noului dialog la nivel inalt 
româno-spaniol de personalități ale 
vieții politice și publice spaniole, 
cu convingerea că ele reflectă fidel 
sentimentele cu care poporul spa
niol privește poporul român, larga 
apreciere și prețuire de care se 
bucură politica externă promovată 
cu atite principialitate și consec
ventă de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu.
Madrid, 18 mai

Nicolae DRAGOS 
Rodica DUMITRESCU

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Meciurile din etapa a 

XXX-a a campionatului diviziei A 
se vor disputa astăzi, după următo- ■ 
rul program : Steaua — F. C. Olt ; 
Dinamo — Jiul Petroșani ; F. C. Ar
geș — Sportul studențesc; S. C. Ba
cău — F.C.M. Brașov ; F. C. Bihor — 
Politehnica Iași ; A.S.A. — Rapid ; 
Chimia Rm. Vilcea — Universitatea 
Craiova ; Corvinul — F. C. Baia 
Mare ; Politehnica Timișoara — Glo
ria. Partidele vor începe la ora 17,30.

VOLEI. Turneul de calificare pen
tru campionatul european feminin 
de volei s-a încheiat la Salonic cu 
victoria selecționatei României —
10 puncte, urmată în clasamentul 
final de formațiile Greciei — a
puncte. Elveției — 8 puncte. Sue
diei, Austriei și Finlandei — cu - 
cite 6 puncte.

Echipele României și Greciei s-au - 
calificat în faza finală a campiona
tului. ce se va desfășura intre 29 
august și 6 septembrie în Olanda, 
în ultima zl a competiției, voleiba- 
listele românce au învins cu sco
rul de 3—0 (15—7, 15—6, 15—7) re
prezentativa Greciei. Alte rezulta
te : Finlanda—Austria 3—0 (15—13. 
15—6, 15—8) ; Elveția—Suedia 3—0 
(15—7. 15—7. 15—12).

CANOTAJ. Proba feminină de 
schif simplu din cadrul regatei in
ternaționale de canotaj academic de 1 
la Vichy a fost ciștigată de spor
tiva româncă Valeria Răcilă, cu 
timpul de 7T4”91/100. în proba de 
doi fără cîrmaci, pe primul loc s-a 
situat echipajul român alcătuit din 
Rodica Arba și Elena Florea. In 
concursul masculin, la schif doi fără 
cîrmaci, victoria a revenit, de ase
menea, echipajului României, format 
din Petru Iosub și Vaier Toma.

BASCHET. Meciurile disputate 
sîmbătă în penultima zi a Balcania
dei masculine de baschet ce se' des
fășoară in Sala Floreasca din Capi
tală s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Turcia — România (tine
ret) 91—67 (47—23) ; Grecia - Bul
garia 72—68 (41—33) ; Iugoslavia — 
România 90—73 (49—34). Astăzi, in 
ultima zi a competiției, de la ora 
15,00 vor avea loc partidele România 
(tineret) — Bulgaria, Turcia — Iu
goslavia și România — Grecia.

RUGBI. înaintea disputării ultime
lor două meciuri, în campionatul 
european de rugbi — „Cupa F.I.R.A." 
conduce echipa Franței — 15 puncte, 
urmată de formațiile României — 
10 puncte, U.R.S.S., Italiei — cu cite 
8 puncte, Spaniei — 6 puncte și Tu
nisiei — 5 puncte. Au mai rămas de 
jucat partidele : Italia — Spania (la 
18 mai) și U.R.S.S. — România (la 
31 mai).



’£);

fl

I

1

II

J

O-O
O 

0 0 
w

5 °

r

O O O . 8
Q- 0-0 

O OOO oc
ooooooooooooj 
/ - a o- d 
c o c |

V

V

o
•oi

Oi

to a
V O ojg

DOI 
o o iX
O 48

7

O-£'

O OC 
OO

o o o o o 4
• y j0.0 J

ft

o o# o oOOj
'a oS W o

.....■■■■

rO

itti

to

A
7

Relatări, comentarii, aprecieri ale mijloacelor de informare de peste hotare

Opțiunile României socialiste în favoarea dezarmării, pentru apărarea 
neabătută a cauzei păcii, pentru înțelegere și colaborare între popoare 
sînt reflectate în continuare de mijloacele de informare in masă: din 
diferite țări ale' lumii. Sînt reliefate, astfel, pozițiile exprimate de secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la 
deschiderea Forumului național al tineretului, precum și în iinterviuF pe 
care l-a acordat televiziunii spaniole.

Publicații de pretutindeni continuă să oglindească, de asemenea, 
evenimentele aniversate la 9 Mai — împlinirea a 40 de ani de la vic
toria asupfa fascismului și Ziua independenței de stat a României, pu- 
nînd în evidență marile realizări ale României în anii . socialismului.nînd în evidența marile realizări

Agenția sovietică T.A.S.S. infor
mează despre lucrările Forumului 
Tineretului din Republica Socialis
tă România, subliniind că în cu
vîntarea sa. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat importan
ta . contribuție a tinerei generații la 
dezvoltarea țării în anii care au 
trecut de la ^liberarea României 
de sub dominația fascistă.

România, continuă T.A.S.S., sa
lută hotărîrea U.R.S.S. de a insti
tui un moratoriu asupra amplasă
rii rachetelor sale cu rază medie 
de acțiune, de a suspenda înfăp
tuirea altor_ contramăsuri în Euro
pa. România așteaptă o hotărîre 
corespunzătoare si din partea Sta
telor Unite ale Americii.

Relatând despre cuvîntarea rosti
tă Ia Fo,rumul național al tinere
tului de secretarul general al 
P.C.R.. președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. zia
rul sovietic „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA" subliniază aprecierea 
șefului statului român în legătură 
cu participarea tineretului comu
nist din țara noastră la realizarea 
sarcinilor cuprinse in Directivele 
Congresului al XIII-lea al parti
dului privind dezvoltarea economi- 
eo-socială a României în cincina
lul 1986—1990 și. in perspectivă, 
pînă în anul 2000, precum și în
demnul adresat U.T.C. cu privire 
la educarea tinerei generații în 
spiritul dragostei față de muncă.

Este, de asemenea, subliniată po
ziția -României, exprimată in a- 
ceastă cuvîntare. privind necesita
tea dezarmării, și se evidențiază 
faptul că țara noastră salută pro
punerile U.R.S.S. cu privire la une
le măsuri unilaterale în domeniul 
armelor nucleare și că așteaptă un 
răspuns corespunzător din partea 
S.U.A.

In cuvîntarea rostită.la deschi
derea lucrărilor Forumului națio
nal al tineretului. Secretarul. gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, a elogiat marile reali
zări ale celor aproximativ 4. mi
lioane de membri ai. ..organizației 
de tineret în toate domeniile vie
ții sociale, subliniind rolul însem
nat ce revine tinerilor în lupta 
pentru menținerea păcii, care con- 
stituip astăzț cea mai importantă 
problemă a omenirii, subliniază 
agenția A.D.N. din R. D. G.

Despre 
Forumului 
relatează, 
„NEUES 
R.D.G.. In 
acest prilej, 
Ceaușescu a arătat 
salută propunerea U.R.S.S. referi
toare la rachetele cu rază medie 
de acțiune și la, suspendarea 
contramăsurilor sale ; România aș
teaptă ca S.U.A. să reacționeze co
respunzător la aceste propuneri — 
relevă, între altele, cotidianul.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că tineretul trebuie edu
cat in spiritul frăției si prieteniei, 
fără deosebire de naționalitate, a- 
rată agenția TANIUG, din R.S.F. 
Iugoslavia, citind. în continuare, 
din cuvintare : „Să nu uităm nici 
un moment că tot ceea ce am în
făptuit este rezultatul muncii uni
te., că manifestările naționaliste și 
soviniste .sint arme ale cercurilor 
imperialiste reacționare".

Agenția iugoslavă de presă pune, 
de asemenea, in evidentă faptul că 

. tovarășul Nicolae Ceaușescu , s-a 
pronunțat puternic in favoarea 
dezarmării. pentru desființarea 
blocurilor militare. El a chemat ti
neretul lumii la lupta. pent.ru pace, 
îndeosebi în acest an care, potri
vit hotărârii Adunării Generale a 
O.N.U.. a fost declârat Anul In
ternațional ai Tineretului.

Luind cuvîntul la lucrările Fo
rumului tineretului din România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a . reînnoit propunerea ca țările 
■Tratatului de la Varșovia și cele 
din .N.A.T.O. să se întâlnească și 
să contribuie, într-o formă sau 
alta, la realizarea «unor acorduri 
corespunzătoare in • ’cadrul nego
cierilor de la Geneva, — a relevat, 
într-o relatare,' agenția irakiană 
de presă I. N. A. Șeful statului 
român a subliniat necesitatea . so
luționării tuturor conflictelor nu
mai prin mijloace pașnice, ară- 
tînd ,că. România se pronunță îm
potriva oricărui amestec in trebu
rile interne ale altor state. EI a 
cerut tineretului din întreaga lu
me să solicite conducătorilor celor

două mari puteri nucleare să facă 
totul pentru a pune capăt cursei 
înarmărilor, și a salutat propune
rile formulate recent de conducă
torul . sovietic, Mihail , Gorbaciov, 
cu privire la unele măsuri unila
terale ale Uniunii Sovietice în 
domeniul armelor nucleare, adău
gind că se așteaptă un răspuns 
corespunzător din partea S.U.A.

înțr-un interviu acordat televi
ziunii spaniole, președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. a lansat 
un apel Statelor Unite de a înce
ta amplasarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de- acțiune si Uniu
nii Sovietice de a înceta contra- 
măsurile nucleare anunțate, pen
tru ca în cadrul negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva să 
se ajungă la acorduri care să pună 
capăt cursei înarmărilor, rela
tează agenția CHINA NOUA.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— arată agenția — a afirmat că

.. Varșovia în vederea, realizării unor 
hotărîri și acorduri de reducere a 
înarmării.. Agenția amintește apoi 
că România a adoptat, cu doi ani 
in. urmă, hotărîrea de a nu mai 
spori cheltuielile militare și . că 
aplică cu consecvență această 
decizie.

în concluzie, agenția citează din 
interviul . președintelui Nicolae' 
Ceaușescu : „Vreau să menționez 
că însăși amplasarea rachetelor 
nucleare în Europa a făcut șă 
crească mult răspunderea tărilbr 
care au acceptat instalarea pe te
ritoriul lor a • acestor - arme nu
cleare. Dacă țările din N.A1T.O și 
din Tratatul de la Varșovia ar re
fuza să accepte arme nucleare pe 
teritoriul lor. aceasta ar avea o 
importantă hotărîtoare pentru a 
determina cele două mari puteri 
să realizeze un acord de dezar
mare nucleară".

Relevînd semnificația aniversării 
înfringerii Germaniei naziste, săr
bătorită în întreaga lume, presa 
internațională evidențiază contri-, 
butia importantă, umană. si mate
rială a României la obținerea' vic
toriei de la 9 Mai 1945.

Sub titlul „Pe drumul victorii
lor — cînd s-au intensificat lup
tele pentru munții Mala Fatra", 
organul de presă al C.C. al Uniu
nii Slovace a luptătorilor antifas
ciști. „BOJOVNIK" a publicat un 
articol cu privire la eliberarea 
Slovaciei de Nord. Prezentînd ac
țiunile de luptă ale armatei so-

• Larg ecou al cuvîntării rostite de secre
tarul general al partidului, președintele 
Republicii, la Forumul Tineretului și al inter
viului acordat televiziunii spaniole ® Ani
versarea victoriei asupra fascismului și a 
Zilei independenței, amplu prilej de a se 
evidenția contribuția importantă a României 
la zdrobirea mașinii de război hitleriste, 
marile realizări ale țării noastre în anii 
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deschiderea lucrărilor 
național ăl tineretului 
de asemenea. ziarul 
DEUTSCHLAND" din 

cuvîntarea’ rostită cu 
președintele Nicolae 

Că România

prima rundă a negocierilor de la 
Geneva pentru controlul înarmări
lor nu a răspuns așteptărilor po
poarelor lumii. El a apreciat că, 
pentru a promova negocierile de la 
Geneva, un prim pas ar fi oprirea 
amplasării rachetelor americane și 
a. realizării contramăsurilor sovie
tice,' cel puțin pe perioada tratati
velor, urmînd să se acționeze pen
tru un acord care să ducă la eli
minarea rachetelor nucleare cu rază 
medie și a tuturor rachetelor nu
cleare.

In continuare, agenția chineză 
arată că, in opinia președin
telui Nicolae Ceaușescu, este po
sibil — dacă ambele părți vor da 
dovadă de cea mai înalță, respon
sabilitate fată de cauza păcii, a 
înseși existenței vieții pe planeta 
noastră — să se ajungă la acor
duri corespunzătoare privind ar
mamentele nucleare și renunțarea 
la militarizarea Cosmosului.

Președintele României a afirmat, 
continuă agenția, că succesul aces
tor tratative depinde și' de modul 
în care țările europene, opinia 
publică mondială vor acționa pen
tru a determina realizarea unor 
acorduri corespunzătoare ■ în ca
drul tratativelor sOvieto-america- 
ne. Dacă țările din N.A.T.O. și 
din Tratatul de la Varșovia ar 
refuza să accepte arme nucleare 
pe-teritoriul lor. aceasta ar avea o 
importanță hotărîtoare pentru a 
determina cele două mari puteri' 
să realizeze un acord de dezarma
re nucleară. Președintele ^Nicolae 
Ceaușescu a afirmat, de asemenea, 
că România se' pronunță pentru o 
întîlnire între țările din N.A.T.O. 
și- din' Tratatul' 'de la Varșovia 
pentru a promova un acord. El a 
arătat : „Ne pronunțăm ferm pen
tru înghețarea cheltuielilor mili
tare la nivelul anului 1985 și pen
tru trecerea la reducerea acestor 
cheltuieli, a bugetelor de apărare 
cu 10—15 la sută anual". „Țările 
socialiste membre ale Tratatului 
de la Varșovia ar putea adopta 
chiar o hotărîre unilaterală, acțio
nând pentru a determina și țările 
din N.A.T.O. să adopte o aseme
nea hotărîre". se subliniază în re
latarea transmisă de China Nouă.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat că țărilor 
din N.A.T.O. și din Tratatul de la 
Varșovia le revine o răspundere 
deosebită în ce privește întreprin
derea ■ de măsuri pentru oprirea 
cursei înarmărilor, a relatat 'și 
agenția TANIUG.

Agenția' iugoslavă evidențiază în 
continuare că președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat din nou 
pentru o întîlnire între țările’din 
N.A.T.O. Tratatul de Ia

vietice, publicația scrie, de ase
menea :

„La 10 aprilie, divizia a 18-a a 
armatei a 4-a române a străpuns 
linia-frontului la-sud de Kostian și 
a . curățat de fasciști Valea Turca. 
Fasciștii au început retragerea 
din localitatea Turca. In zorii zilei 
de 11 aprilie, prin eforturile co
mune ale ostașilor , cehoslovaci si 
români a fost eliberat orașul Mar
tin".

„Unitățile române și cehoslovace 
s-au îndreptat imediat spre vest 
și, pînă în seara zilei de 11 aprilie, 
au ajuns la poalele munților Mala 
Fatra, unde au întîlnit o puternică 
și bine constituită apărare . a ina
micului", relevă publicația prezen- 
tînd, în continuare, acțiunile 
luptă pentru Mala Fatra.

Revista egipteană „AKHER SAA" 
a publicat, sub titlul „România a 
întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste". un amplu articol dedi
cat participării țării noastre la 
războiul antifascist. Revista pune 
în evidență faptul că Româ
nia „a reprezentat a patra forță 
în. coaliția antihitleristă, iar parti
ciparea sa la războiul antifascist a 
dus la scurtarea acestuia cu cel 
puțin. 200 de zile".

In articol este prezentată, totoda
tă, activitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, con
sacrată dezarmării, înțelegerii în
tre popoare, fiind elogiată preocu
parea constantă și contribuția con
structivă ale șefului statului român 
pentru găsirea unei soluții globale 
și juste problemei Orientului Mij
lociu.

„9 Mai 1877 — 9 Mai-1945 —
două evenimente memorabile-în is
toria poporului român" este titlul 
unui articol apărut in „LA GAZ- 
ZETTA DEL MATTINO", din Ita
lia, în care, evidențiindu-se co
incidența sărbătoririi celor două 
evenimente, se reliefează tradițiile 
de luptă seculare ale poporului ro
mân, care, „indiferent de conjunc
tura politică și militară, a știut să 
găsească formele de a-și apăra și 
afirma ființa națională și indepen
dența "'de stat". Actul istoric de Ia 
9 Mai 1877 — se spune în articol 
— a reprezentat o etapă deosebit 
de importantă în procesul de per
fecționare a statului național uni
tar. Articolul subliniază, în conti
nuare, luminoasele pagini de glo
rie pe care le-au marcat în. marea 
cronică a luptei antifasciste os
tașii armatei române, care au e- 
liberat . țara > de trupele hitleriste, 
participînd activ la eliberarea Un
gariei, . Cehoslovaciei și a. unei 
părți a Austriei, pînă la încheie
rea victorioasă a războiului.

de

I Sub titlul „Participarea Româ
niei; • la. înfrîrigerea fascismului", 
publicația.. „LA GAZZETTA ITA- 
LO-SVIZZERA" prezintă, intr-un 
amplu articol, uriașele eforturi-ma
teriale, umane și militare făcute 
de -poporul și; armata română pen
tru grăbirea sfîrșitului războiului 
și victoria forțelor Națiunilor 
Unite. „Curajul, și vitejia de care 
au dat dovadă soldații români au 
fost ;evidențiate:.în numeroase or
dine de zi și comunicate - de. război 
ale comandamentelor militare, ro
mâne ■ și sovietice, și. peste.' 300 000 
de ofițeri și soldați'români au-fost 
distinși cu ordine-și medalii-româ
nești. sovietice, ungara și ceho
slovace", scrie ziarul.

Ilustrînd amplul ecou internațio
nal al participării României Ia vic
toria asupra coaliției hitleriste. „La 
Gazzetta Italo-Svizzera" estimează 
că neacordarea statutului de cobe- 
ligeranță țării noastre'reprezintă o 

. nedreptate , istorică.' „în lumina a- 
cestor aprecieri și a realităților is
torice. participarea României . la 
războiul antihitlerist constituie una 
din paginile de glorie ale istoriei 
poporului român, ale luptei sale 
pentru libertate și independență 
națională", scrie < ziarul.

.Ultima . parte a articolului este 
dedicată perioadei imediat urmă
toare zilei de 23 August .1944, - e- 
forturilor de reconstrucție depuse 
de poporul român.

Sub titlul „Românii marchează 
aniversarea victoriei asupra fascis
mului", ziarul „CORREIO BRAZI- 
LIENSE" prezintă, intr-un amplu 
articol, dubla semnificație pentru 
poporul român a"zilei de' 9 'Mâi."

„România este a patra națiune 
din lume, după U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia, care a adus o contribuție 
responsabilă și substanțială la vic
toria asupra fascismului", scrie 
ziarul.-....................... ........

Cotidianul „JORNAL DE AN
GOLA" publică un amplu articol 
care evidențiază contribuția po
porului român la' înfrîngerea fas
cismului, ca și la eliberarea Unga
riei, Cehoslovaciei și a unei părți 
a teritoriului Austriei. „In ,cele 260 
zile de război, îricepînd cu 23 
August 1944 și pînă Ia- victoria fi
nală asupra Germaniei hitleriste, 
armata română, ducind lupte grele, 
a parctirs, de la Marea Neagră pină 
la Boemia, o distanță de peste 1 700 
km, traversînd 20 de masive mun
toase, forțînd 12 mari cursuri de 
apă, eliberînd peste 3 800 de loca
lități, din care 53 de orașe impor
tante, provocînd inamicului pier
deri de aproximativ 14 divizii" 'r- 
se subliniază în. articol.

„Prin efectivele militare de pa 
front, cit și prin forțele militare și 
umane mobilizate pentru ducerea 
războiului antifascist, România ocu
pă al patrulea loc între țările care au 
contribuit la înfrîngerea Germaniei 
naziste, după Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Americii. și An
glia" — relevă ziarul angolez. în 
încheiere, se evidențiază că, la a 
40-a aniversare a victoriei asupra 
fascismului și la sărbătorirea Zi
lei, independenței țării, poporul ro
mân, „sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului 
său general, Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, se prezintă cu victorii 
istorice în toate sectoarele de ac
tivitate' și acționează cu toate for
țele pentru instaurarea pe planeta 
noastră a unui climat de pace și 
cooperare internațională".

„Victoria asupra fascismului —• 
contribuția României" este titlul 
sub' care ziarul „PEOPLE’S DAILY 
GRAPHIC", din. Ghana, a publicat 
o suită de articole consacrate 
marcării împlinirii a 40 de ani de 
la înfrîngerea fascismului. In arti
cole sânt evidențiate acțiunile ma
selor populare din România împo
triva creșterii pericolului fascist, 
subliniindu-se rolul pe care l-a 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în aceste acțiuni.

Articole. consacrate celei de-a 
40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului, în care este reliefată 
contribuția României la înfrîngerea 
Germaniei hitleriste, sînt publicate 
și de ziarele pakistaneze de limbă 
urdu „NAWAI NAQT" și „HURRI
YET", ca și de cotidianul de limbă 
engleză „PAKISTAN TIMES", 
precum și de revista indiană „SO- 
CIALOOK".

Contribuția României Ia victoria 
asupra fascismului, la lupta pentru 
pace și înțelegere între-toate po
poarele a fost reflectată și de RA
DIODIFUZIUNEA DIN TOKIO, 
care a pus în evidentă faptul că 
„deși o țară mică, România a ocu
pat, din punct de vedere al contribu
ției sale generale, locul al patru
lea,' după' U.R.S.S., S.U.A. și An
glia".

Postul de radio- național israelian 
„KOL ISRAEL" a transmis,o emi
siune în cadrul căreia au fost pre
zentate. contribuția și rolul ■ tării 
noastre’ la. înfrîngerea fascismului.

(Agerpres)

Accesul neîngrădit 
al tuturor națiunilor 

la tehnologiile moderne 
— o cerință evidențiată in cadrul 
dezbaterilor Conferinței O.N.U. 

de la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres) — La Ge

neva s-au deschis lucrările celei 
de-a Vl-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru transferul. de tehnolo
gie. avînd ca obiectiv elaborarea 
unui cod, international .care să. re
glementeze 1 condițiile' de .efectuare a 
transferului de tehnologie pe plan 
internațional.

Dezbaterile din , cadrul .conferinței 
se desfășoară pe baza unui proiect 
de document, care a făcut obiectul 
unor tratative anterioare, și este al
cătuit , dintr-un preambul și nouă 
capitole cu privire la problemele 
specifice legate de transferul de teh
nologie . și . tratamentul special, ce- se 
cere acordat, țărilor în curs de dez
voltare în acest domeniu.

La aceste negocieri participă si 
țara noastră, care s-a pronunțat cu 
consecventă pentru ca . în. codul in
ternațional de conduită . privind 
transferul internațional, de tehnolo
gie să figureze prevederi de natură 
să asigure ,.un acces larg și .neîngră
dit ăl tuturor națiunilor la tehnolo
giile moderne, precum ' și aplicarea 
unui’ tratament special, mai favora
bil, pentru țările în curs de dezvol
tare. 1 ■ ; ' ■ ' ■ ■ ’

Negocierile din cadrul actualei 
conferințe se concentrează cu prio
ritate asupra punctelor în suspensie, 
în legătură cu care pozițiile statelor 
dezvoltate și cele ale țărilor în curs 
de dezvoltare, sint încă divergente.

Pentru un climat
de pace și securitate 

în Africa australă

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAIL GORBACIOV
la intîlnirea cu activul organizației de partid din Leningrad
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Luind 

cuyintul Ia Leningrad, în cadrul întil- 
nirii cu activul organizației de partid 
din. oraș, Mihail, Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a apre
ciat.— referindu-se la unele proble
me, actuale ale construcției economice 
din U.R.S.S. — că pîrghia strategică 
principală pentru intensificarea . pro
ducției sociale este accelerarea puter
nică. a progresului tehnico-științific. 
Vorbitorul ai subliniat în context 
faptul că, în condițiile'socialismului 
dezvoltat, cînd s-a acumulat un po
tențial economic uriaș și cînd in 
producția materială, se folosesc, 

I anual, resurse tehnico-materiale co
losale, linia strategică a politicii eco
nomice a P.C.U.S. trebuie să devină 
utilizarea lor rațională și eficientă.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că urmează să se 
înfăptuiască-în toate ramurile eco-

<LUANDA 18 (Agerpres) — Gu
vernul Republicii Populare Angola 
depune eforturi susținute pentru in
staurarea. prin mijloace > pașnice, a 
securității și stabilității în Africa 
australă — a declarat ministrul an
golez de interne. Alexandre Rodri
gues. Intr-o alocuțiune rostită în lo
calitatea Malanje,. el a afirmat că 
regimul rasist din R.S.A. nu a înde
plinit nici pînă acum prevederile 
acordului conform căruia urmau să 
fie restrinse definitiv trupele sud- 
africane de pe teritoriul Angolei. 
precizînd că militari sud-africani 
continuă să se afle în sudul provin
ciei angoleze Cunene.

Pe de altă parte, vorbitorul a con
damnat hotărîrea regimului..de. la . 
Pretoria de a institui un asa-zis 
„guvern interimar" in Namibia, mă
sură ce vizează permanentizarea ocu
pării ilegale, a teritoriului namibian, 
amînarea accesului la independență 
— în conformitate cu rezoluțiile 

al poporului din Namibia.O.N.U.

PROBLEMA NAMIBIEI
Vn document al Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare

(Agerpres). — Intr-un 
privind problema Nami- 

' " ■ încheierea
sesiunii jubiliare desfă- 
" ’ ~ ' O.N.U.

TUNIS 18 
document . 
biei dat publicității, la 
lucrărilor ' j " 
șurate la Tunis, Comitetul 
pentru decolonizare a cerut institui
rea unor „sancțiuni obligatorii față 
de Africa de' Sud", ca urmare a 
-politicii agresive promovate de 
aceasta Împotriva statelor din re
giune și a menținerii în' închisorile 
din R.S.A. a unor - prizonieri politici 
namibieni, transmite agenția- France 
Presse.

Comitetul a denunțat cu fermita
te manevrele Africii de Sud vizind 
crearea unei false imagini de in
dependență pentru Namibia, prin 
instituirea unui „Guvern" și a unei 
„adunări legislative" interimare, 
menite să preia parțial funcțiile 
„administratorului general" care 
guvernează abuziv acest teritoriu.

COREEA DE SUD

Mari demonstrații 
antiguvernamentale

SEUL 18 (Agerpres) — Mari de
monstrații antiguvernamentale, la 
care au luat parte mii de studenți 
și .reprezentanți ai altor categorii ale 
populației sud-coreene. s-au desfă
șurat la Seul și in alte orașe din 
Coreea de Sud, cu prilejul împlini
rii a cinci ani de la răscoala, popu
lară din Kwangju, unde în 1980 tru
pele de elită ale regimului dictato
rial ' au trecut la represalii, ucigînd 
circa 300 de . persoane, în principal 
tineri studenți.

După cum relatează agențiile 
Associated. Press și Reuter. . peste 
2 000 de studenți de la Universitatea 
Chonnam din 
institutele de 
din Kwangju 
acordarea, de
reale și compensații pentru victi
mele . răscoalei de la . Kwangju. S-au 
produs ciocniri violente între de
monstranți și numeroasele' detașa
mente ale politiei.

Seul, alți 3 000 de la 
învățămînt superior 

au manifestat cerînd 
libertăți democratice

nomiei naționale un complex de mă
suri pentru perfecționarea mecanis
mului, care asigură gospodărirea 
.chibzuită și reducerea consumului de 
materiale pe unitatea de produs, 
pentru mărirea răspunderii față de 
lipsa de spirit gospodăresc și risipă. 
EI a arătat, de'asemenea, că se pun 
cu acuitate și insistență probleme de 
ordin moral și de echitate socială. 
Oamenii muncii, dînd o înaltă apre
ciere realizărilor țării în toate dome
niile, sint intransigenți față de abu
zuri, de; încălcarea legilor, a discipli
nei de stat și de muncă, față de bi
rocrație, speculă .și alte fenomene 
negative și, de aceea, trebuie să se 
pună și mai hotărît problema cu 
privire la inadmisibilitatea obținerii 
unor venituri care n-au ca sursă 
munca, cu privire la aplicarea strictă 
a principiului retribuției după canti
tatea și calitatea muncii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice în capitala Iordaniei • încheie
rea negocierilor egipteano-israeliene • Declarație co

mună burundezo-libiană
AMMAN 18 (Agerpres). — Regele 

Husșein al Iordaniei a conferit, la 
Amman, cu președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser Ara
fat, asupra eforturilor vizind pro
movarea procesului de pace in Ori
entul Mijlociu. în cadrul întâlnirii 
ău fost discutate rezultatele con
tactelor diplomatice întreprinse pină 
în prezent și următorii pași in cadrul 
viitoarei etape a acțiunii pe care 
cele două părți o vor întreprinde 
pe . plan arab și în alte părți ale 
lumii.

CAIRO 18 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat negocierile egipteano- 
israeliene la nivel de experți asupra 
zonei de frontieră Taba, ocupată de 
Israel- în urma războiului din 1967 
și neevacuată la retragerea trupelor 
israeliene din Sinai.

Un purtător de cuvint egiptean, 
citat de agenția M.E.N., a apreciat 
convorbirile drept constructive și 
utile, mai ales în ceea ce privește 
expunerea punctelor de vedere ale

celor două țări în legătură cu ches
tiunile, aflate în discuție. El a spus 
că negocierile vor fi reluate în vii
torul apropiat.

La tratative au participat și pe- 
prezentanti ai S.U.A., cu statut de 
observator.

BUJUMBURA 18 (Agerpres) — 
Burundi și Jamahiria Arabă Libia
na Populară Socialistă reafirmă 
sprijinul lor față de lupta poporu
lui palestinian pentru realizarea 
drepturilor sale inalienabile, se ara
tă în Declarația comună dată pu
blicității la încheierea vizitei oficia
le întreprinse în capitala burundeză 
de către Moammer El Geddafi. con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al -Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste. în comu
nicat este condamnat în mod ferm 
regimul rasist sud-african, care în
cearcă să perpetueze inumanul sis
tem de apartheid, afectînd. totodată, 
stabilitatea și suveranitatea, țărilor 
africane din prima linie.

ț Noi atțiuni și luări de poziție j
j pentru stăvilirea (ursei înarmărilor \

- ' ' ’ A - -
S.U.A.: Apel adresat oamenilor de știință 

de a contribui Ia înlăturarea pericolului nuclear

i

i

WASHINGTON.. — Președintele 
Asociației americane pentru promo
varea științei, David Hamburg, a 
criticat proiectul guvernamental a- 
merican cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor", relevînd că a- 
cesta va absorbi mari fonduri, care 
ar trebui alocate cercetării științi- 
'fice civile, relatează agenția Asso
ciated Press. „La proporțiile pla
nurilor actuale, cercetarea militară 
spațială va necesita sume care vor 
depăși, în următorii cîțiva ani, bu
getele institutelor medicale națio
nale și ale Fundației naționale pen
tru știință, luate la un loc“ — a 
spus el. In acest sens, Hamburg a

subliniat că după anul 1981 totalul 
fondurilor guvernamentale alocate 
pentru cercetare și dezvoltare in 
domenii nemilitare a scăzut cu S 
la sută, în timp ce alocațiile pen
tru cercetarea cu caracter militar ; 
au ’ înregistrat un spor sensibil, j

David Hamburg a lansat un apel i 
oamenilor de știință de pretutîn- ? 
d'eni să acționeze pentru înlăturării 
celui mai- mare pericol care con
fruntă lumea contemporană — a- 
menințarea unui holocaust nuclear. 
„Este urgent necesar un nou .nivel 
de angajare a comunității științifi
ce pentru reducerea riscului 
război nuclear" — a spus el.
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Press. Ministrul >
;ă că „destinde-1 >
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In sprijinul creării unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

niunii Sindicatelor Libere Germa
ne din R.D.G., a chemat la unirea 
tuturor forțelor iubitoare de paee 
într-o amplă coaliție a rațiunii și 
a bunăvoinței, pentru realizarea 
obiectivului menționat. Vorbitorul 
a propus convocarea unei reuniuni 
a reprezentanților sindicali din 
cele nouă țări participante la con
ferință care să discute rolul aces
tor organizații profesionale în 
crearea unei zone libere de arme 
nucleare în nordul Europei și a 
unui coridor în centrul continen
tului, de asemenea lipsit de arme 
nucleare.

COPENHAGA. — în localitatea 
daneză Gilleleje au.început, lu
crările celei de-a 26-a Conferințe 
siiidicâle a țărilor riverane Mării 
Baltice. Participă circa 300 de re
prezentanți ai uniunilor sindicale 

/ din aceste state, precum și din 
) Norvegia și Islanda. Reuniunea își 
i propune să identifice și să analize- 
* Ze măsurile pentru apărarea păcii 
ț mondiale, împotriva militarizării 
( spațiului cosmic, 
î în cuvîntul de deschidere. Heinz 
I Hanns, președintele Comitetului 
/ Permanent al Conferinței, mem- 
ț brii'al Consiliului Central al U-

1 BONN. — „Destinderea trebuie să 
’ aibă un caracter universal ; nu este 
ț posibil să desfășori o politică de 
< destindere pe Pămint și să te an- 
' gajezi într-o cursă a înarmărilor și 
i în confruntări în spațiul cosmic", 
? menționează ministrul afacerilor 
ț externe al R. F. Germania, Hans-

) „Să apărăm sistemul ecologic al planetei noastre 1"

împotriva militarizării

! NAIROBI. — Astăzi, mai mult 
‘ ca pricind., cursa. înarmărilor re
i prezintă o gravă amenințate' pen- 

tru1 sistemul ecologic al planetei 
ț noastre — au apreciat participants 
< la lucrările Consiliului de condu- 
1 cere al Programului Națiunilor 
l Unite pentru Mediul înconjurător 

(U.N.E.P.), care se desfășoară in 
) capitala Kenyei. Relevînd marele 

pericol pe care îl constituie, și din 
acest punct de vedere, militariza-

i 
i 
ț

spațiului extraterestru
Dietrich Genscher,, intr-un articol 
publicat' în ziarul „Nordsee Zei- 
tung", din Bremerhaven citat de a- 
genția Associated 1 
vest-german adaugă că „o-------- -
rea' poate fi efectivă doar' dacă ea ț 
este aplicată pretutindeni".

rea spațiului extraatmosferic. vor
bitorii s-au pronunțat — potrivit 
agenției A.D.N. — pentru adoptarea 
unor măsuri urgente de dezarma
re. pentru oprirea cursei înarmări
lor. Au fost evocate
profund negative ale experiențe
lor nucleare în Pacific, participan- 
ții cerînd încetarea lor și transfor
marea regiunii într-o zonă a păcii, 
denuclearizată.

efectele

„Oceanul Indian să devină o zonă a păcii!"
ISLAMABAD. - Ministrul austra

lian al afacerilor externe, Bill 
Hayden, aflat în vizită oficială in 
Pakistan, a reafirmat sprijinul țării 

i sale față de crearea unei zone a 
i păcii în Oceanul Indian, transmi-

■ te agenția U.P.l. „Noi sprijinim 
transformarea Oceanului Indian în- 
tr-o zonă a păcii și ne exprimăm 
preocuparea față de prezența mi
litară străină în această regiune", 
a declarat el.
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AGENȚIA T.A.S.S. a fost împu
ternicită să anunțe că, în perioada 
22—31 mai 1985, Uniunea Sovietică; 
va lansa rachete, purtătoare într-o- 
zonă a Oceanului Pacific pe o rază

giunea anunțată, zilnic între orele 
06,00 și 19,00 ora locală.

fost supuși in închisorile sud-afri- 
cane.

ÎNTREVEDERE. Jănos Kâdăr, 
secretar general al P.M.S.U., a avut

REUNIUNE. Cea de-a 21-a reu
niune la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane se va desfășura, 
la Addis Abeba, în perioada 18—20 
iulie — transmite agenția panafri-

AGENȚIILE DE PRESĂ

LA SOFIA s-au încheiat lucră
rile sesiunii Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria. Organul legislativ 
suprem al Bulgariei, după ce a 
ratificat Protocolul cu privire la 
prelungirea duratei de valabilitate 
a Tratatului de la Varșovia, a 
adoptat un . nou Cod al Familiei și 
modificări la Codul Penal, rela
tează agenția B.T.A.

GUVERNUL NICARAGUAN a 
propus Statelor Unite să reia, 
„în cursul primei jumătăți a lunii 
iunie", convorbirile bilaterale con
sacrate normalizării relațiilor din
tre cele două țări — se arată in
tr-un comunicat oficial al Minis
terului Relațiilor Externe al Re
publicii Nicaragua, citat de France 
Presse. Documentul afirmă că 
reluarea convorbirilor dintre Ni-

caragua și S.U.A. este în acord cu 
rezoluția adoptată/ în acest sens de 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
Convorbirile bilaterale, care au 
avut ca loc de desfășurare localita
tea mexicană Manzanillo, au fost 
suspendate unilateral, în ianuarie,. 
de partea americană.

APEL. Președintele interimar al 
Comitetului special al O.N.U. îm
potriva apartheidului, Udav Deo, a 
adresat un apel guvernelor tuturor 
statelor, sindicatelor, asociațiilor 
studențești și altor organizații, rele
vînd necesitatea intensificării luptei 
pentru a se pune capăt torturilor 
in închisorile regimului sud-african. 
Apelul intervine in urma morții li
derului sindical sud-african Andrias 
Raditsel și a studentului Sifo Mutsi, 
ca urmare a torturilor la care au

o întrevedere. cu directorul general 
al Fondului Monetar Internațional, 
Jacques deJLarosiere, care a între
prins o vizită la Budapesta. După 
cum transmite agenția M.T.I., con
vorbirea s-a referit la situația și 
dezvoltarea legăturilor Ungariei cu 
F.M.I. și la probleme economice și 
financiare internaționale actuale.

cană PANA. La sediul O.U.A. din 
capitala etiopiană s-a făcut, de ase
menea, precizarea că reuniunea va 
fi precedată, intre 10 și 16 iulie, 
de o ședință a Consiliului1 ministe
rial al organizației, iar la 4—6 iu
lie — de cea de-a 44-a sesiune a 
Comitetului său de coordonare al 
mișcărilor de eliberare.

de 110 mile marine, avînd centrul 
situat la 22 grade și 27 minute lati
tudine nordică și 174 grade și 40 
minute longitudine estică. în legă
tură cu aceasta, Guvernul U.R.S.S. 
roagă guvernele țărilor care folo
sesc zona respectivă pentru naviga
ție maritimă sau aeriană s'ă indice 
navelor lor să nu pătrundă în re-

NEMULȚUMIRE Fostul minis
tru de externe Francisc Pym, 
împreună cu alți foști membri ai 
cabinetului lui Margaret Thatcher, 
și 12 parlamentari conservatori au 
format o grupare în interiorul 
Partidiilui .Conservator, nemulțu
miți de neputința guvernului de a 
stopa declinul economic îndelungat 
al Marii Britanii și de a reduce 
proporțiile șomajului, care afectea
ză, astăzi, 3,3 milioane de britanici 
(circa 13,3' la sută din populația 
activă). El este considerat de popu
lație problema cea mai gravă a so
cietății britanice.

niferă din regiunea Yubari, 
Japonia, s-a soldat cu moartea a 
62 de mineri și rănirea a 24, în 
momentul exploziei, ih galerii — la 
circa 700 metri sub pămint — se 
aflau 336 mineri. Simbătă, guver
nul japonez a hotărît instituirea' 
unui Comitet de urgență, condus 
de ministrul comerțului și indus
triei. pentru examinarea cauzelor 
accidentului.

ACCIDENT. Explozia care a avut 
loc vineri într-o exploatare carbo-

____ > _ ___ ___ ___  ___

COMBATEREA HOLEREI. Potri
vit datelor publicate la Geneva de 
Organizația .Mondială a Sănătății. 
(O.M.S.), anul trecut în întreaga 
lume s-au înregistrat 28 893 de ca
zuri de holeră, ceea ce reprezintă 
un recul important față 
64 061 — consemnate în 
Africa au fost semnalate 
cazuri, față de 36 722, în

de cele 
1983. In 
17 060 de 
1983.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Cod 71 341. București Piața Scînteli nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se îao' Ia oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA” — 
Sectorul export-import'presă P.O.'Box 12—201.-telex 10376 prsfir-București,'Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul'-: Combinatul-poligrafic CASA SCÎNTEII ' ' 10 360

pent.ru
regimului..de

