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Debut sub cele mai bune auspicii în noul itinerar
de prietenie și colaborare pe continentul african

WZ/M TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA
Călduroasa primire făcută

președintelui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei
Elena Ceaușescu, primele convorbiri
cu președintele Moktar Ould Daddah
au dat expresie puternică sentimen
telor prietenești dintre popoarele
român și mauritan, dorinței comune
de intensificare a conlucrării în
interesul reciproc, pentru progres
economic și social, în lupta pentru
o lume mai dreaptă și mai bună

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit marți, 22 fe
bruarie. în Republica Islamică Mauri
tania, într-o vizită oficială de priete
nie. la invitația președintelui Moktar 
Ould Daddah și a doamnei Marieme 
Daddah.

Este prima etapă a vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu în cele cinci 
state din zona Africii de vest, înaltă 
solie de pace, prietenie și colaborare.

...După un zbor neîntrerupt de cî- 
teva ore. aeronava prezidențială ate
rizează pe aeroportul din Nouadhibou, 
unul din principalele orașe ale Mau- 
ritaniei. Aerogara este împodobită 
sărbătorește.

Președintele Moktar Ould Daddah 
șl doamna Marieme Daddah se apro
pie de scara avionului. întimpinînd 
cu deosebită cordialitate pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat își string mii- 
nlle, se îmbrățișează, își 
satisfacția de a se reîntîlni, 
dată pe pămîntul mauritan.

Cu aceeași cordialitate. 
Elena Ceaușescu și doamna 
Daddah se îmbrățișează.

Președintele Nicolae Ceaușescu pre
zintă apoi persoanele oficiale care 
11 însoțesc : Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C.

exprimă 
de astă-
tovarășa 
Marieme

Locuitorii capitalei mauritane salutâ cu câldurâ pe solii poporului român
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La rindul său, președintele Moktar 
Ould Daddah prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe guvernatorul regiunii a 
8-a și al orașului Nouadhibou, Mo
hammed Ghali Ould El Boua, pe ce
lelalte oficialități mauritane venite la 
scara avionului.

Cortegiul oficial de mașini se în
dreaptă spre reședința președinte
lui mauritan din acest oraș. Mii 
de cetățeni, muncitori și specia
liști de la întreprinderile industriale 
ale orașului îi salută pe cei doi pre
ședinți, făcîndu-le o călduroasă mani
festare de simpatie. Sînt fluturate 
stegulețe românești și mauritane. Pa 
arcadele ridicate deasupra principa
lelor artere ale orașului se află por
tretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Moktar Ould Daddah. 
Sînt înscrise lozincile : „Trăiască 
prietenia româno-mauritană !“. „Tră
iască prietenia dintre Republica So
cialistă România și Republica Islami
că Mauritania !“.

După un scurt popas la reședința 
prezidențială din Nouadhibou. lnal- 
ții oaspeți români, împreună cu 
președintele Daddah și doamna Ma
rieme Daddah părăsesc orașul. La 
aeroport, un grup de reprezentante 
ale organizației locale de femei a 
Partidului Poporului din Mauritania 
au ținut să prezinte salutul lor 
călduros tovarășei Elena Ceaușeăcu, 
să-i ureze noi succese pe tărîmul 
activității politice și științifice.

Avionul prezidențial mauritan.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarâșa Elena Ceaușescu tntîmplnatl deosebită cordialitate la
coborîrea din avion, pe aeroportul din Nouadhibou

începerea convorbirilor oficiale
La Nouakchott au început, marți, 

22 februarie, convorbirile oficiale în
tre președintele Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Islamice Mau
ritania, Moktar Ould Daddah.

La convorbiri participă t
Din partea română: tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului. Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C, al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Doicaru, membru supleant

prim-adjunct al 
interne, Constantin 
.al C.C. al P.C.R., 
Ziarului „Scânteia", 

membru supleant al 
director general al

al C.C. al P.C.R., 
ministrului de 
Mitea, membru 
redactor-șef al 
Ion Cumpănașu, 
C.C. al P.C.R., 
„Agerpres", Nicolae Ștefan, membru 
al Comisiei de Revizie a C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Moangă, 
ambasadorul României în Maurita
nia, Marcel Dinu, director în M.A.E.

Din partea mauritană : doamna 
Marieme Daddah, Abdallahi Ould 
Boye, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Poporului din 
Mauritania, ministru de stat al orien
tării naționale, Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi, membru al Biroului Poli
tic Național al Partidului Poporului 
din Mauritania, ministru de stat al 
planificării și dezvoltării industriale, 
ministru de stat ad-interim pentru 
finanțe și comerț, Ahmed Ould Sidi 
Baba, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Poporului din

onoarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Marti seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat la un 
dineu oferit în onoarea lor de pre
ședintele Republicii Islamice Mauri
tania, Moktar Ould Daddah, și 
doamna Marieme Daddah.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, George Ma
covescu, Nicu Ceaușescu.

Au luat parte, de asemenea, cele
lalte persoane oficiale care îl înso-

Plecarea din Capitală
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au pă
răsit marți dimineața Capitala, pen
tru a întreprinde vizite oficiale de 
prietenie în Republica Islamică Mau
ritania, Republica Senegal, Republi
ca Ghana, Republica Coasta de Fil
deș, Republica Federală Nigeria.

Șeful statului român este însoțit 
de tovarășii Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
precum |i de consilieri și experți.

UNIUNILE DE CREA

ȚIE, INSTITUȚIILE ARTIS
TICE PARTICIPĂ PRIN 
BOGATE MANIFESTĂRI, 
INTR-O LARGĂ DIVER

SITATE DE STILURI LA 

FESTIVALUL NA
ȚIONAL „CINTAREA 
ROMÂNIEI"
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Mauritania, ministru de stat pentru 
resursele umane și promovarea so
cială, ministru de stat ad-interim al 
afacerilor externe, Cheikh Saad Bouh 
Kane, ministru de interne, Ba Ma- 
madou Alassane, ministrul informa
țiilor și telecomunicațiilor, Moujtaba 
Ould Mohamed Fall, ministrul co
merțului și transporturilor, Mohamed 
Aii Cherif, secretar general al Pre
ședinției Republicii, Dey Ould Bra- 
him, directorul afacerilor politice din• “ ' ' ’ - - - Quid

stat
află 

adîn-

M.A.E., dr. Mohamed Sidyr 
Bah, directorul societății de 
Sonicob.

Pe agenda convorbirilor se 
probleme privind extinderea și 
cirea relațiilor de colaborare între 
România și Mauritania, o informare 
reciprocă cu privire la activitatea 
celor două partide și popoare, pre
cum și un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale contemporane.

Convorbirile se desfășoară lntr-un 
climat de cordialitate și caldă prie
tenie.

țese pe președintele României, pre
cum și înalte personalități ale vieții 
politice, economice și culturale din 
Mauritania

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președintele Moktar Ould Daddah și 
președintele Nicolae 
rostit toasturi.

A fost prezentat un 
artistic de cântece 
mauritan.

Ceaușescu au
bogat program 
ale poporului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși la plecare de tovarășii Ma
nea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Ion Coman, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu. Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Ion Stănes- 
cu. Tovarășii din conducerea de
(Continuare în pag. a IlI-a)

FUNCȚIA DE CONTROL 
importantă pîrghie a conducerii 

sociale, puternică expresie 
a democrației socialiste

Cuvlntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
Consfătuirii pe țară a unităților de 
control al oamenilor muncii a adus 
importante precizări într-o problemă 
de interes vital pentru bunul mers 
al activității economico-sociale în 
societatea noastră — exercitarea con
trolului asupra înfăptuirii hotărîrilor 
de partid și legilor statului, asupra 
bunei gospodăriri a avutului socia
list, asupra felului în care este trans
pusă în viață politica partidului de 
ridicare a nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc. Con
cluziile și recomandările ce au fost 
făcute cu acest prilej au o deosebi
tă însemnătate nu numai practică, 
ci și principială.

în concepția partidului nostru, 
controlul constituie o latură im
portantă, cu funcții multiple in 
ansamblul conducerii generale a 
societății. Practic, activitatea de 
conducere presupune în primul rînd 
elaborarea deciziei, stabilirea de mă
suri, iar apoi controlul asupra mo
dului cum sînt aplicate — aceste două 
laturi aflîndu-se într-o unitate indi
solubilă. Nesocotirea acestei legături 
vitale, ignorarea funcției de control ar 
diminua eficiența actului conducerii, 
ar pune sub semnul întrebării finali
tatea deciziilor și hotărîrilor. Orice 
lege, orice măsură, oricît ar fi ea 
de justă, nu acționează de la sine, 
nu produce automat efectele scon
tate ; spre a se asigura eficiența de
plină a hotărîrilor de partid, a legi
lor țării, este necesar să se urmă
rească modul în care ele sînt efectiv 
transpuse în viață.

Activitatea generală de control în 
societatea noastră reprezintă o formă 
de participare democratică a mase
lor largi la conducerea statului prin 
faptul că le atrage Ia cunoașterea te
meinică a problemelor dezvoltării e- 
conomico-sociale, la căutarea moda
lităților optime de aplicare a hotărî
rilor de partid și de stat și a legilor 
țării. Controlul ajută la prevenirea 
abuzurilor, la combaterea și înlătu
rarea oricăror ilegalități, a manifes
tărilor de necinste, de favoritism. 
Prin toate acestea, controlul are și o 
importantă valoare educativă, atît 
pentru cei controlați, cit și pentru 
cei care exercită controlul ; el asi
gură întărirea disciplinei, ordinii șl 
legalității socialiste, cultivă spiritul 
responsabilității sociale.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, partidul nostru concepe 
controlul ca o activitate atotcuprin
zătoare. Exercitarea sa nu poate fl 
considerată nicidecum ca o mani
festare a neîncrederii sau ca o inge
rință în activitățile diferitelor sec
toare. într-adevăr, societatea noas
tră socialistă este un organism social 
unitar, avind un singur stăpîn — po
porul muncitor — unde nu există și 
nu pot exista nici un fel de „feude", 
de „zone închise" controlului popular. 
Chiar și în cele mai bune co
lective sau sectoare de activitate, 
dacă nu se exercită controlul, există 
riscul instaurării rutinei, al unei 
aplicări nu îndeajuns de eficiente 
sau de corecte a măsurilor stabi
lite, al apariției unor fenomene ne
sănătoase.

Prin prisma relației dintre rolul 
conducător al partidului și exerci
tarea funcțiilor statului trebuie înțe
leasă și constituirea unor organisme 
de control cu caracter mixt de partid 
și de stat.
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DIN CARTEA INDEPENDENȚEI

„Prezent la datorie!11
Astăzi, acolo de unde „Plecat-au 

nouă din Vaslui“
„Bunicul meu. Gheor

ghe Miron, mă legăna 
și-mi povestea despre 
Cuza care i-a dat pă- 
mînt. Casa și-a ridi
cat-o pe locul acela, 
unde s-a și petrecut 
din viată. Dar copacul 
spiței lui trăiește. Pe 
aceeași vatră, după 
bunicul, și-a înfipt ră
dăcinile tata. După ce 
tata n-a mai fost, eu. 
După mine, la rînd, 
feciorul meu. Dumitru. 
După Dumitru va veni 
nepotul. Ionel. După 
nepot, strănepotul. A- 
drian. îi va lua locul. 
Și așa. mereu și ni
meni nu ne va putea 
rășlui (smulge — n.r.) 
vreodată de pe acest 
pămînt care vine de la 
Cuza și cu mult mal 
înainte de el“...

Cu vorbele acestea 
avea să se prezinte 
moș Ion Gh. Luca. din 
Soleștii Vasluiului. „Eu 
merg acum pe 88 de 
ani ; multă viață am 
mai lăsat în urmă". 
Urcasem muchea de 
deal desfundată de 
căruțe și la intrare în 
curte, iată ne întîmpi- 
nă temeliile unei case.

„Casa lui Ionel, fe- 
cioru-miu. Temelii de 
piatră, c-așa se faca- 
cum casele și fără chi- 
ler, deoarece s-au bo
ierit rău ăștia, tinerii. 
Nu mai vor cu chiler. 
Poat’ să zică și Ro- 
dica, nora mea, aici, 
de față, dacă nu-i așa" 
(Dumitru I. Luca). Ne 
spusese și Simion Va- 
sile. primarul comu
nei : „Din cele 370 de 
case noi. construite în 
Solești în ultimii 15 
ani. puține, foarte pu
ține sînt cu chiler. în 
schimb, fiecare are de 
la trei odăi în sus și 
lumină electrică obli
gatoriu".

Din satul împînzit 
de rețeaua electrică și 
case noi venea acasă, 
spre prînz, moș Luca, 
cu un șir de decorații 
pe piept. „Cumva stră
nepotul Adrian te-a 
rugat să mai dai pe 
la școală „Păi n-am 
fost pe 24 ianuarie, 
cînd mi-au pus si mie. 
la gît, cravata cu tri
color 7 M-au întrebat 
atunci despre Cuza șl 
le-am spus tot ce a- 
flasem eu. cîndva, de 
la bunicul meu. Apoi 
despre Doamna Elena 
Cuza tot ce știu eu. că 
din locul ăsta se tra
ge și. copil fiind, am 
cunoscut-o și eu. O- 
dată întorceam brazda 
cu plugul de lemn si 
a trecut pe lîngă mine 
preț de doi pași. «Cu 
plugul acela ară acum 
Dumitru, nu ?». Ba 
Dumitru s-a nărăvit la 
tractoare, că tractoare
le ară acum pămîntu- 
rile noastre, ale cea- 
peului. M-ați întrebat 
însă de unde vin. Nu. 
nu vin de la școală 
acum, ci din sat. Mai 
ies să văd lumea. Iar 
dacă mă gătesc cu de
corațiile. o fac pentru 
că fiecare se mîndrește 
cu ce are. Noi sîntem 
neam de veterani !“...

„Sîntem neam de 
veterani 1“ Cu ochii și 
cu gîndul acestui om 
privim spre „multă 
viată lăsată în urmă". 
Coborim în timp, pe 
trunchiul acestui vi
guros arbore genealo
gic. pe care nici o vi
tregie n-a fost în stare 
să-1 rășluiască. Este 
părticica de statornicie 
din marele si puterni
cul arbore care este 
poporul nostru, cu ră
dăcini fără moarte în
fipte în acest pămînt, 
pînă-n margini de ho

Tocmai pe această linie și în 
această optică a fost organizat. în 
anii ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, controlul mun
citoresc al activității economice șl 
sociale, lntr-o vastă structură orga
nizatorică, ce include Consiliul 
Central, consiliile județene și con
siliile din unitățile economice da 
stat, din Institutele de proiec
tări și cercetări — avind sarci
na de a controla în mod unitar, pe 
ansamblul economiei, pe ramuri, în 
profil teritorial și în fiecare unitate 
în parte înfăptuirea politicii econo
mice și sociale a partidului și sta
tului, îndeplinirea hotărîrilor de par
tid și a legilor în domeniile activi
tății economico-sociale.

O particularitate specifică funcției 
de control în societatea noastră 
constă în caracterul său democratic. 
Această trăsătură a controlului de
curge din insăși structura politică a 
societății noastre, în care întreaga 
putere aparține oamenilor muncii. în 
frunte cu clasa muncitoare ; aflate 
în proprietate socialistă, mijloacele 
de producție, bogățiile solului și sub
solului, bunurile de tot felul sint ad
ministrate de colectivele de oameni 
ai muncii din diferitele unități șl 
Instituții. Or. tocmai în virtutea aces
tei realități fundamentale, este le
gitim dreptul intregii societăți de a 
cunoaște îndeaproape modul în care 
sint administrate bunurile care ii 
aparțin. Prin însăși calitatea pe care 
o au, de producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, precum și 
de consumatori, oamenii muncii au 
dreptul și datoria, sînt profund in
teresați să urmărească folosirea 
justă a mijloacelor de care dispune 
societatea în vederea Îmbunătățirii 
condițiilor generale de trai.

în procesul Îmbunătățirii Întregului 
mecanism de conducere a vieții so
ciale, caracterul democratic al contro
lului s-a întărit și se întărește con
tinuu. Dacă avem în vedere fap
tul că funcționarea acestui meca
nism comportă modalitatea de ela
borare a deciziilor, cadrul de adop
tare a lor și controlul felului cum 
sînt aplicate, apare clar că absolut 
toate perfecționările ce au fost adusa 
in toate aceste direcții au avut a- 
celeași caracteristici : adincirea de
mocratismului.

în ce privește elaborarea deciziilor, 
de pildă, sînt semnificative punerea 
în dezbatere publică a legilor lnjsta- 
diul de proiect, consultarea oameni
lor muncii în toate problemele im
portante ale construcției socialiste, 
organizarea de conferințe si consfă
tuiri naționale pe ramuri și sec
toare de activitate ; în ce privește 
cadrul de adoptare, se știe că insti- 
tuționalizarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, ca foruri supre
me de conducere în întreprinderi, 
crearea consiliilor oamenilor muncii, 
a comisiilor pe probleme au urmărit 
tocmai antrenarea mal largă și mal 
sistematică a oamenilor muncii Ia 
conducerea vieții economico-sociale. 
în mod firesc și logic, in aceeași 
direcție converg și măsurile de îm
bunătățire a activității de control.

Astfel, ooncomitent cu perfecționa
rea formelor controlului muncitoresc 
al activității economice și sociale, în 
ultimii ani a luat o amploare tot mai 
mare controlul exercitat de oamenii
(Continuare in pag. a II-a)

tar românesc. „Tata a 
fost la asaltul redute
lor în '77. Pentru bra
vura lui a primit și 
decorații. A luptat 
alături de Constantin 
Țurcanu. (Eroul care a 
intrat în literatura ro
mânească. de glorifi
carea trecutului eroic, 
a luptei pentru liber
tatea și ființa neamu
lui. sub numele de 
Peneș Curcanu — n.r.). 
Pe Constantin' Turca- 
nu l-am cunoscut, și 
noi, ăștia mai tineri. 
A fost cantonier prin 
părțile noastre. Avea 
în grijă podurile de 
lemn, cum erau pe 
atunci, și nu de pia
tră ca acum, făcute 
să țină un veac. în 
'907 apoi, a fost lipsire 
mare și focul răscoa
lei s-a întins și pe 
cuprinsurile noastre. 
Neamul Luca și-a 
făcut datoria și-n răs
coală. A venit urgia 
primului război mon
dial. îmi venise mie 
rindul la datorie".

— Unde-ai luptat, 
moș Ioane?

— Păi mai bine 
decît mine o spun 
decorațiile acestea. Ia 
cercetați-le și vedeți.

Cașin, Oituz, Tîrgu 
Ocna, Mărăști...

Nume simbol, de re
zistență eroică și vic
torie intrată în istorie, 
împotriva cotropitori
lor.

„Crucea comemora
tivă", „Bărbăție și 
credință" și alte me
dalii pe care Ion Gh. 
Luca, din Soleștii Vas
luiului, și le așază la

Ilie TANASACHE 
Crăciun LALUCI
(Continuare 
in pag. a V-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — miercuri 23 februarie 1977

O imperioasă necesitate economică, o îndatorire civică a tuturor oamenilor 11 uncii:

REDUCEREA CONSUMURILOR DE ENERGIE
taciigii, cheia econo mito se află in inimile voastre...

ELECTRICA si combdstidil
Economisind fiecare doar a suta parte din energia folosită la locul de muncă,

intr-un an, țara ar ciștiga 400

ADICĂ ECHIVALENTUL PRODUCȚIEI PE UN AN A HIDROCENTRALEI 

DE PE LOTRU
In cele 480 de minute ale unui schimb de lucru i se distribuie: 

STRUNGAR

III 000 kWh ENERGIE ELECTRICĂ,
Reducind doar cu 0 ORĂ PE ZI consumul casnic, rezultă o cantitate 

de energie suficientă pentru a produce: • 121500 TONE OTEL 
• 567 000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE COMPLEXE • 486 000 

TONE PASTE FĂINOASE

UNUI OȚELARUNEI ȚESĂTOARE

Micșorarea cu 30 DE ORE ÎN 30 
DE ZILE a consumului de energie e- 
lectrică în locuința dumneavoastră — 
adică, în medie, cu O ORĂ PE ZI — 
asigură ECONOMISIREA ÎNTR-O 
LUNĂ A CIRCA 9 kWh. înmulțind a- 
ceastă cifră cu numărul de locuințe 
date în folosință în cincinalul trecut, 
rezultă următoarele economii de e- 
nergie electrică :
• 6 750 000 kWh ÎNTR-O LUNĂ
• 20 250 000 kWh ÎNTR-UN TRIMES

TRU
• 81 000 000 kWh ÎNTR-UN AN

La nivelul unui an, luînd în consi
derare numai numărul locuințelor 
date în folosință în cincinalul trecut, 
prin obținerea economiilor de 
81 000 000 kWh de energie electrică, 
NU S-AR MAI CONSUMA :

© PĂCURA DINTR-UN TREN CU...

52 kilowați-oră 96 kilowați-oră 14800 kilowați-oră
Dacă într-o lună s-ar reduce — de către strungar, țesătoare și oțelar de la cuptoarele electrice — consumul de energie 

electrică cu numai UNU LA SUTĂ, atunci DIN ECONOMIILE OBȚINUTE S-AR PUTEA REALIZA : • PRELUCRAREA A 3 PIESE 
DE TEHNICITATE SUPERIOARĂ • PESTE 40 METRI PĂTRAȚI DE ȚESĂTURI • APROAPE 6 TONE DE OȚEL ELECTRIC

Iată deci un obiectiv concret, pe deplin realizabil, pentru înfăptuirea căruia 
trebuie să muncim stăruitor zi de zi, cu pricepere și răspundere gospodărească.

2 268 DE VAGOANE-CISTERNÂ, DE 
CÎTE 10 TONE FIECARE. TOTAL: 216 KM ENERGIE ELECTRICA

Deci, gospodine, cetățeni, priviți desenul de sus, care 
vă arată cît consumă aparatele de uz casnic într-o lună 
și nu uitați: • Să stingeți becurile ce ard inutil • Să nu 
deschideți prea des ușa frigiderului • Să nu lăsați să 
funcționeze în „gol“ aparatele electrice.

Grupaj realizat de ing. Ion LAZAR

SĂ PREGĂTIM TEMEINIC CAMPANIA AGRICOLĂ FUNCȚIA DE CONTROL
în grădinile Ilfovului 
se lucrează cu spor

tn JudeturUWV’— jWftWUfW- 
nizor de legume al Capitalei — au 
fost rezervate acestor culturi 22 Out) 
ha de teren de pe care, potrivit pla
nului, urmează să fie obținută o can
titate de 363 700 tone. Pentru reali
zarea acestei producții, mult mai 
mare decit cea obținută în anil pre
cedents biroul comitetului județean 
de partid a stabilit. încă de la sfirșitul 
anului trecut, un program de măsuri și 
acțiuni. Intrucit o bună parte dintre 
obiectivele propuse au termene 
scadente in această perioadă, biroul 
județean a analizat, recent, stadiul 
îndeplinirii lor, a stabilit ce trebuie 
întreprins in continuare pentru 
obținerea producțiilor prevăzute. Așa 
cum a rezultat de altfel și din ana
liza la care ne-am referit, pentru 
prima dată s-a asigurat întreaga can
titate de erbicide pentru toate fer
mele cooperativelor agricole ; bazele 
de aprovizionare pun la dispoziția 
unităților agricole și a cetățenilor 
folia de polietilenă necesară cultivă
rii legumelor protejate (in acest an, 
alături de cele 125 ha solarii din 
unitățile agricole, vor mai fi amena
jate aproximativ 100 ha solarii în 
gospodăriile populației) ; sînt asigu
rate, de asemenea. îngrășămintele și 
semințele necesare, cu excepția a 200 
tone de arpagic. Mai amintim că în
treaga cantitate de răsad, care se ri
dică la aproximativ 350 milioane fire, 
va fi produsă în sere, sere-înmulți- 
tor și solarii încălzite. De altfel, pină 
la această dată au și fost repicate o 
bună parte din răsadurile de varză, 
tomate și ardei pentru solarii și 
aproape jumătate din cele de varză 
timpurie ce va fi cultivată In cîmp. 
De asemenea, au fost reparate și 
modernizate solariile pe 52 hectare.

Convorbirea pe care am avut-o cu 
tovarășa Aretina Baciu, director la 
întreprinderea de alimentație publică 
din Rm. Vilcea. debutase promițător. 
Ne informase din capul locului că, 
fată de anii trecuti. întreprinderea a 
făcut pași siguri spre perfecționarea 
propriei activități și. implicit, spre 
satisfacerea publicului. De exemplu, 
la unii indicatori, planul pe anul tre
cut a fost îndeplinit și chiar depășit. 
De asemenea, a fost îmbunătățită 
aprovizionarea, au fost luate unele 
măsuri pentru igienizarea si moder-' 
nizarea localurilor, pentru servirea 
în condiții mai bune a celor 100 000 
de oameni citi locuiesc sau doar lu
crează in tnunicipiu. Din păcate însă, 
in loc să ne întărească aceste impre
sii bune, pe care le oglindesc datele 
scriptice din registrele întreprinderii, 
confruntarea informațiilor primite cu 
realitatea vie din rețeaua comercială 
ne-a dezamăgit profund. într-un 
cuvint. am constatat că rețeaua res
pectivă are mari devieri de la cere
rile repetate ale publicului si de la 
instrucțiunile forurilor centrale de 
resort. în primul rind trebuie subli
niat cel mai supărător și de neînțeles 
aspect al comerțului alimentar din 
oraș : deși au trecut aproape 2 ani 
de la publicarea „Decretului privind 
functionarea unităților comerciale" 
care implica unele măsuri hotărite 
pentru diversificarea continuă a pro
filului unităților de alimentație pu
blică. pentru diversificarea la ma
ximum a sortimentului culinar si 
restringerea desfacerii băuturilor tari, 
la Rm. Vilcea pașii făcuți în această 
direcție sint mici. Mai exact, comer- 
ciantii locali s-au grăbit să facă di
versificarea așa cum au crezut ei că 
e mai ușor. Pur si simplu au pus 
citeva firme noi. iar sortimentul cu
linar și cel de băuturi l-au lăsat neclin
tit. Așa se face că intrînd în rotiseria 
orașului, local în care după instruc
țiunile M.C.I. ar trebui să găsești nu

' „Pentru a asigura în această'pri
măvară o mai bună aprovizionare a 
populației cu legume-verdeturi, ne 
spune ing. Cornel Bernard, direc
torul întreprinderii județene de spe
cialitate, in fermele .cooperativelor 
agricole s-au lnsămîntat, încă din 
toamnă, 145 ha cu spanac. 20 ha cu 
salată. 151 ha cu ceapă și 27 ha cu 
usturoi, tn total 343 ha — cu 5 ha 
mai mult decit s-a prevăzut inițial, 
îndată ce timpul va permite, se vor 
însămința in cîmp alte suprafețe cu 
legume-verdeturi din prima epocă".

Din discuțiile purtate la I.L.F. și 
din constatările făcute pe teren a re
ieșit că. în majoritatea unităților 
agricole mari producătoare de legu
me — Valea Dragului. Maia. Nuci. 
Fierbinți. Afumați. Oltenița. Curcani. 
Berceni, Chirnogi — participă zilnic 
la lucru în grădini sau la răsadnițe 
sute de oameni. Alături de pregătirea 
răsadnițelor, repicat. fertilizat. re
pararea solariilor etc., specialiștii si 
cadrele de conducere acordă o aten
ție deosebită -definitivării amplasa
mentelor pentru legume, astfel îneît 
întreaga suprafață să aibă o sursă 
sigură de apă pentru irigații. Din 
acest punct de vedere există greutăți 
în zonele străbătute de rîurile 
Neajlov și Milcovăt. a căror apă con
tinuă să fie poluată. Ar mai fi de 
adăugat lipsa din bazele de recep
ție a unor materiale necesari? amena
jării solariilor. De asemenea, 
trebuie grăbită încheierea angaja
mentelor între cooperatori si consi
liile de conducere pentru a se putea 
generaliza acordul global în toate 
formațiile .de lucru.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scîntell"

mai pui frlpti șl băuturi ușoare (la 
pahar), practic ești blocat de cei care 
se îndeasă și ei unul in altul spre 
bar, de unde pleacă alandala prin lo
cal cu paharele pline cu spumă de 
drojdie. Și e înăuntru un miros greu 
de țuică, de coniac, de drojdie, de 
toate băuturile... interzise de instruc
țiuni in asemenea localuri. Pe toți 
pereții, priceputii comercianti locali, 
ca să dea o tentă de seriozitate a- 

Firmele s-au diversificat, șablonul culinar rămîne
Un raid prin unități de alimentație publică din Rm. Vîlcea 

ne arată că uneori vorbele întrec prea mult în frumusețe faptele

cestul bun local. transformat tn 
„bombă", au aninat afișe pe care scrie 
spre hazul tuturor : „Nu servim bău
turi alcoolice copiilor sub... 18 ani !“. 
Iată, foarte pe scurt, cum au înțeles 
vilcenii diversificarea la rotiserie. 
Dar să ne continuăm raidul.

Pe alti pereți, ai altor localuri, sînt 
scrise fel de fel de alte angajamen
te. care n-au nici in clin, nici în 
minecă cu ce se oferă oamenilor. De 
pildă, la „Oltul" : „Gustati. îndeam
nă vreo 5 afișe sau poate mai multe, 
din delicioasele noastre preparate". 
Te uiți repede în galantarul frigo
rific ca să vezi „delicioasele". Și ce 
vezi ? Salam. Atit. La alt local, 
„Crisnaru" nr. 2 (1?) (pe aici proba
bil n-au ajuns încă pensula si bidi
neaua celor ce se ocupă de... diver
sificarea firmelor), am respirat ace
lași aer ca la rotiserie. „Vindem zil
nic, zice șeful acestei unități, de

„Autocritica**... de primăvară a unor întreprinderi: 

„Vom asigura piesele de schimb 
pentru mașinile agricole11

Au mai rămas puține zile plnă la 
începerea campaniei de primăvară. 
Pentru buna desfășurare a lucrărilor 
se cere ca, in timpul cel mai scurt, 
să se încheie repararea tractoarelor, 
mașinilor și utilajelor agricole. Or, 
Ia această dată mai sînt utilaje ne
reparate. De ce această situație ? 
Pe lingă unele deficiențe in orga
nizarea muncii în ateliere — proble
mă de care ne-am ocupat într-un 
articol precedent — în anumite sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii 
și I.A.S., reparațiile sint intîrziate 
datorită lipsei pieselor de schimb. 
Dintr-o situație întocmită de trustul 
S.M.A. din județul Dolj am desprins 
că, pentru terminarea reparațiilor la 
motoarele și șasiurlle tractoarelor, 
semănătorile de plante prăsitoare, 
combinele de recoltat furaje, remorci 
ș.a. sint absolut necesare zeci de 
repere. „Am făcut intervențiile ne
cesare și am primit garanții din par
tea unor întreprinderi industriale că 
ne vor livra imediat o serie de re
pere — ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Stănescu, directorul bazei județene 
de aprovizionare. Sînt însă unele 
piese, cum ar fi blocurile și arborii 
motor, chiulasele, bucșele de fuzetă, 
duzele pentru pompele de injecție, 
discurile de ambreiaj ș.a., a căror 
lipsă se resimte de multă vreme. în
treprinderea „Tractorul“-Brașov. în
treprinderea mecanică din Codlea, 
întreprinderea de mașini și utilaje 
din Medgidia, „Electroprecizîa" din 
Săcele, întreprinderea de mecanică 
fină Sinaia și întreprinderea de pie
se auto și tractoare Miercurea Ciuo

2—3 mii de lei băutură și cam de 
2—3 sute de lei mincare (1). Nu prea 
mișcă, zice el. în continuare. Mai ales 
orezul... Nu mișcă, zice, nici chiar 
peștele !“. „Cum adică nu mișcă ?". 
„Nu mișcă vinzarea". Am cerut o 
porție de pilaf ca să vedem 
cum e preparat. Mîncarea aceea nu 
avea nici o legătură cu pilaful. Era 
un fel de... saramură de orez, pen
tru că în afară de sărat nu mai avea 

nici un gust. Alte mincăruri și chiar 
peștele, erau pregătite după aceleași 
„rețete" originale. Și dacă in acest 
local de alimentație nu „mișca" vîn- 
zarea mîncărurilor. era o mare vîn- 
zoleală la barul foarte bine asortat 
cu sticle. Desigur. în aceste condiții 
nu mai e de mirare că încasările ob
ținute din vinzarea preparatelor cu
linare sint de zece ori mai mici (!) 
decît cele obținute din alte produse. 
Te și întrebi : care e atunci rostul 
alimentației publice ? Un asemenea 
local poartă în el însuși o contradic
ție : aceea dintre firmă, pe care scrie 
alimentație, și activitatea de bază care 
se desfășoară in interior.

Alunei, la „Crisnaru" nr. 2. nici nu 
bănuiam însă că ne aflăm doar Ia 
poarta surprizelor. Pentru că intrînd 
in alt local, zis tot de alimentație, 
zis „Petrișor" (nici aici n-au ajuns 
cei cu diversificarea... firmelor), am 

mai au si la această dată restanțe 
din contractele pe anul trecut",

Cele arătate nu constituie un caz 
singular. Printr-un telex trimis zi
lele trecute centralei de specialitate, 
de către trustul S.M.A. din județul 
Teleorman, erau solicitate blocuri.și 
arbori motor, diferite axe. pinioane 
și roți dințate. De asemenea, se în
tâmpină greutăți și în asigurarea 
pieselor de schimb pentru unele uti
laje, cum ar fi semănători pentru 
plante prășitoare, mașini de împrăș
tiat îngrășăminte chimice ș.a.

Ce posibilități există pentru asi
gurarea pieselor de schimb necesare 
unităților agricole ? „întreprinderile 
industriale livrează, zi de zi, piese 
de schimb — ne-a spus tovarășul 
Marian Curelea, director în direcția 
generală de aprovizionare și trans
port din Ministerul Agriculturii. Ca 
dovadă, cea mai mare parte din 
tractoare și mașinile agricole au pu
tut fi reparate. Există însă unele re
pere, în special pentru tractoare, pe 
care nu le primim în cantitățile so
licitate și contractate. Recent con
ducerile Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare și Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini au analizat recontractarea 
pieselor de schimb restante din 1976 
și au stabilit o serie de măsuri pen
tru intensificarea ritmului de livrare 
la reperele necesare în această pe
rioadă. Totuși, cantitățile primite 
sînt mici față de cantitățile contrac
tate".

în legătură cu măsurile luate pen

putut constata un fapt probabil unic 
în țară. în acest local „Petrișor" lu
crează 7 fete calificate și vînd. după 
cum am fost informați, cit un chioșc 
de răcoritoare : 1 000—1 500 lei pe zi 1 
Iar în acest total al încasărilor se 
vinde uneori și mincare. Uneori în 
valoare de 20 lei. alteori chiar de 50. 
Localul respectiv este fără îndoială 
o mostră a lipsei de simt comercial, 
a lenei de gindire comercială, a risi

pei de, forță calificată de lucru, con
stituie un mod sigur de compromi
tere a acțiunii de diversificare. Vina 
fundamentală o poartă, desigur, con
ducerea întreprinderii comerciale, to
varășa Aretina Baciu. adjunctul ei. 
Constantin Stănescu și. deopotrivă, 
conducerea direcției comerciale. După 
cum o demonstrează fantele, tovarășii 
respectivi cărora li s-au încredințat 
destinele acestui sector comercial, par 
a se gîndi cel mai puțin tocmai la 
ceea ce au de făcut. Problema diver
sificării. în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. acțiune care tinteste spre 
transformarea localurilor în puterni
ce unităti. cu caracter alimentar 
pronunțat. în care să găsești în spe
cial mincăruri traditionale. din pă
sări. carne, legume, pește, paste făi
noase. într-un sortiment practic neli
mitat. băuturi ușor alcoolizate, răco
ritoare, dulciuri, fructe, lapte și pre- 

tru urgentarea livrării pieselor de 
schimb necesare tractoarelor și ma
șinilor agricole, tovarășul Teodor 
Ștraus, director în Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
ne-a spus : „în prezent, pentru re
perele cele mai solicitate s-au în
tocmit grafice zilnice de livrare, pie
sele fiind expediate direct din uzine 
către județele care au cea mai mare 
nevoie. Totodată, au fost făcute u- 
nele redistribuiri a sarcinilor pen
tru eliminarea locurilor înguste și 
sporirea producției de piese de 
schimb, astfel incit, pînă în prima 
decadă a lunii martie, să livrăm a- 
griculturii piesele solicitate".

în concluzie, s-ar putea spune că 
se știe precis care sînt piesele de 
schimb cele mai solicitate de unită
țile agricole. Pe de altă parte, fac
tori răspunzători din industria con
strucțiilor de mașini fac promisiuni 
ferme, susținînd că ele vor fi. li
vrate la termen. Ceea ce este de 
dorit și de așteptat. Numai că ase
menea promisiuni s-au făcut și in 
anii anteriori, fără ca ele să fie in
tru totul respectate. întreprinderea 
„Electroprecizia“-Săcele, de exemplu, 
are de anul trecut o restantă de 
33 900 pinioane cu bucșe și 8 100 ro
toare asamblate. în plus, anul aces
ta. din cele 40 000 pinioane cu bucșe 
nominalizate prin planul de stat, au 
fost contractate numai 10 000 bucăți. 
Vom reveni, pentru a vedea cum 
sint respectate angajamentele asuma
te de către unitățile furnizoare de 
piese de schimb.

Ion TEODOR

parate din lapte, localuri tn care să 
găsești confortul necesar unei ore 
petrecute în liniște nu s-a pus încă 
la Rm. Vîlcea. Dacă Întrebi pe ori
care din responsabilii celor 50—60 de 
restaurante din oraș cu ce anume ar 
putea să te servească, imediat îți re
comandă : o fleică, o pulpă, un cio
lan, un grătar, ciorbă de porc, ciorbă 
de vacă... franțuzească, o tocană îno- 
tînd în grăsime si toate tocăturile 

posibile (îmbibate cu sare și piper ca 
să dea gust sau să le ia „gustul"). 
Unii din lucrătorii alimentației pu
blice locale au început să-ti pună in 
fată — fără să le ceri — ca un ritual 
obligatoriu „al mesei", paharul cu 
coniac, cu țuică, drojdie, rom și 
altele asemenea. Singura beră
rie a orașului e transformată și 
ea în bodegă la margine de 
drum ; singura pensiune e trans
formată în cel mai anonim local din 
oraș, care vinde de 2 000 lei pe zi. Și 
totuși unii dintre tehnicienii comer
ciali și chiar directoarea întreprinde
rii par mulțumiți de realizarea unor 
indicatori de plan și saltă din umeri : 
„Ce putem să mai facem?". Acest mod 
de a gîndi. această mulțumire de sine, 
așezată pe un postament foarte șu
bred. Ie paralizează voința, inițiativa. 
Din păcate, unora dintre funcționarii

(Urmare din pag. I)
muncii. în cuvintarea la Consfă
tuirea pe tară a unităților de oontrol 
al oamenilor muncii, secretarul gene
ral al partidului, punînd în evidentă 
meritele, contribuția însemnată pe 
care le-a avut această formă de con- 
trol ’Ia lichidarea unor neajunsuri, lâ 
îmbunătățirea activității în domenii 
de mane importantă ale vieții noas
tre sociale, a reliefat și unele neim- 
plinlri și neajunsuri, precum și căile 
de acțiune pentru a-1 îmbunătăți în 
continuare.

Este semnificativă tn acest seni 
Însăși schimbarea denumirii de con
trol obștesc in control al oamenilor 
muncii, denumire ce răspunde mal 
bine obiectivelor și caracterului aces
tui control ca formă de participare 
a maselor populare la conducerea sta
tului. Totodată, procesul adincirii de
mocratismului se exprimă pregnant 
in cerința de a se constitui mai multe 
unităti de control, de a se lărgi sfera 
lor de acțiune, de a se asigura spo
rirea rolului lor în educarea socia
listă a maselor. în formarea unei pu
ternice și exigente opinii de masă 
împotriva oricăror neajunsuri.

De o deosebită importantă este 
ideea subliniată in cuvintarea secre
tarului general al partidului ca po 
lingă formele organizate, instituțio- 
nalizate, ale controlului să se dezvol
te autocontrolul oamenilor muncii, 
controlul exercitat de fiecare colectiv 
asupra propriei activități, in primul 
rind in fabrică, in producție, acolo 
unde se creează și se hotărăște, de 
la început, calitatea fiecărui pro
dus. într-adevăr, nu trebuie să 
fii membru al unei unități de 
control al oamenilor muncii spre 
a împiedica să iasă din fabrică un 
produs necorespunzător calitativ. în 
însuși actul de producție este nece
sar să se manifeste spiritul de res
ponsabilitate la care obligă calitatea 
oamenilor muncii de proprietari ai 
mijloacelor de producție și consu
matori. Practic, în această viziune,

Întreprinderii comerciale locale voin
ța le este paralizată și de altceva. 
Nu o dată. în lungul raid făcut prin 
unitățile de alimentație publică am 
zărit „pe teren" și lucrători ai în
treprinderii respective. Dar nu să 
facă ordine, nu să tragă la răspun
dere pe responsabili, nu să vadă de 
ce sortimentul culinar e atît de re- 
strîns și uneori prost alcătuit. Dim
potrivă. erau și ei cu drojdia în fată, 
se purtau suspect de politicos cu res
ponsabilul, căruia ii ziceau nene sau 
domnu’ cutare. La „Tic-Tac", de 
exemplu, iși servea „tăria" de prînz 
chiar șeful serviciului personal,' că
ruia. cum am fost informați la con
siliul popular; i s-a dus vestea de 
„client permanent al restaurantelor 
chiar ziua-n amiaza mare".

Revenind din nou la diversificarea 
producției culinare și a meniurilor 
să mai reținem cîteva cifre care 
probează o dată în plus situația neco
respunzătoare din unitățile de ali
mentație publică din Rm. Vîlcea : în 
luna ianuarie au fost puse în consum 
29.4 tone de carne fată de 12 tone 
(total) de legume, fată de 0.7 tone de 
paste făinoase ș.a.m.d.

La capătul raidului nostru, am avut 
o convorbire și cu tovarășa Maria 
Ivănuș. vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean Vîlcea. Tovarășa vicepreședinte 
a invitat la discuție pe directoarea 
întreprinderii de alimentație publică, 
pe adjunctul ei și pe directorul di
recției comerciale județene. Relatarea 
pe larg a discuției o socotim lipsită 
de interes. Ni se pare importantă 
doar concluzia : cam tirziu. dar ac
țiunea de diversificare a rețelei co
merciale. va începe Ia modul serios 
și in Rm. Vîlcea.

Gh. GRAURE 

odată cu perfecționarea formelor or
ganizate ale activității de con
trol obiectivul spre care trebuie 
să tindem este ca întreaga clasă 
muncitoare, intreaga țărănime, în
treaga intelectualitate să exercite 
funcția de control asupra modului in 
care se aplică in domeniul respectiv 
politica partidului, legile statului/ să 
acționeze ca un controlor exigent al 
propriei activități. Tocmai în felul a- 
cesta își vor valida calitatea de par
ticipante active la conducerea socie
tății, la exercitarea în stat a puterii 
întregului popor.

Societatea noastră dispune astăzi 
de multiple mijloace de control — 
controlul muncitoresc de stat, unită
țile de control al oamenilor muncii, 
autocontrolul și controlul direct al 
producătorilor în procesul de produc
ție. Ceea ce se impune este ca toate 
aceste forme de control să se îmbine 
strîns, să acționeze convergent. Tot
odată. este necesar ca activitatea de 
control să se definească înainte de 
orice prin exigența și profunzimea 
investigației. Un control efectuat „pe 
deasupra" lucrurilor, „in general", 
niciodată nu va reuși să sesizeze nea
junsurile reale și cauzele lor. E- 
xercitîndu-se, dimpotrivă, în pro
funzime, prânzind în obiectivul 
său toate aspectele activității, con
trolul devine nu numai o pirghie 
de eradicare a lipsurilor, ci, in 
egală măsură, și un instrument de 
prevenire a acestora încă din clipa 
cînd se conturează germenii lor.

în concepția partidului nostru, a 
controla nu înseamnă a „inspecta", a 
inventaria neajunsurile, a întocmi 
rapoarte și informări, ci, mai presus 
de aceasta, a pune efectiv umărul la 
soluționarea problemelor, la bunul 
mers al muncii. Desigur că aceasta 
presupune din partea celor ce efec
tuează controlul o prezentă nemij
locită în unitățile economico-sociale. 
în mijlocul oamenilor muncii. Tocmai 
de aceea, conducerea partidului a in
dicat ca activiștii de partid și de stat, 
de la toate nivelurile, împreună cu 
cei ai organizațiilor de masă și ob
ștești, să afecteze cea mai mare par
te din timpul lor de muncă depla
sării în județe, municipii, orașe și 
comune, în unitățile eoonomice și so- 
cial-culturale.

Creșterea substanțială a eficienței 
controlului presupune reveniri siste
matice asupra problematicii investi
gate. Viața aduce mereu și mereu noi 
argumente în favoarea ideii că numai 
un control care revine o dată și încă 
o dată acolo unde slăbiciunile sint 
mai mari își atinge pe deplin scopul.

Totodată, spre a se asigura o fina
lizare mai bună a activității de con
trol, se impune, așa cum s-a subli
niat la Consfătuirea pe țară a unită
ților de control al oamenilor muncii, 
ca organele de conducere colectivă 
din unitățile economice și sociale să 
acorde mai multă atenție organelor 
de control, să le înlesnească activita
tea, să țină seama de sesizările și 
propunerile lor. Toate sesizările și 
propunerile echipelor de control al 
oamenilor muncii trebuie să fie cu
noscute de organele de control mun
citoresc, care au datoria să ia măsuri
— de sancționare sau de îndreptare
— în conformitate cu legea.

Desigur, eficienta controlului este 
condiționată și de modul în care or
ganele de stat — consiliile populare 
comunale, orășenești și județene — vor 
acorda un sprijin efectiv organelor 
de control, actionînd pe baza sesiză
rilor și propunerilor acestora, in 
vederea înlăturării neajunsurilor și 
îmbunătățirii activității. îndeplinin- 
du-și rolul lor de forță politică con
ducătoare în toate domeniile, orga
nelor și organizațiilor de partid le 
revin răspunderi deosebite și in des
fășurarea cu succes a întregii activi
tăți de control.

Acționînd în direcțiile preconizat» 
de recenta consfătuire pentru per
fecționarea controlului în societa
tea noastră, asigurăm implicit per
fecționarea activității economico-so
ciale, accelerarea mersului general 
inainte pe calea socialismului și co
munismului.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
întrevederea președintelui Nicolae Ceaușescu 

cu președintele Moktar Ould Daddah

La scurt timp după sosire, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a avut o întrevedere cu președintele 
Republicii Islamice Mauritania. Mok
tar Ould Daddah.

Continuînd dialogul Început cu a-

„Acordăm o mare importanță vizitei președintelui 

Nicolae Ceaușescu, avind convingerea că ea va contribui 

Iu adincireu relațiilor dintre Mauritania și România"
Vizita președintelui Nicolae 

Ceaușescu In Republica Islamică 
Mauritania a fost așteptată cu deo
sebit interes și satisfacție de poporul 
mauritan prieten. O dovadă elocventă 
o constituie și declarațiile făcute, cu 
acest prilej, de diferite personalități 
mauritane :

„Sînt foarte fericit ci particip la 
întimpinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe care am avut onoarea 
să-l cunosc personal cu prilejul vi
zitelor pe care le-am făcut in Româ
nia — a declarat AZIZ SALL, pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Islamice Mauritania. Expri- 
mîndu-mi satisfacția față de această 
primă vizită pe pămintul mauritan a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
prieten al președintelui Moktar Ould 
Daddah și al poporului nostru, con
sider că ea va contribui la consoli
darea legăturilor de prietenie, so
lidaritate și cooperare dintre Româ
nia și Mauritania, la dezvoltarea în
țelegerii între popoarele noastre. Ea 
va permite, totodată, celor doi pre
ședinți — Nicolae Ceaușescu și 
Moktar Ould Daddah — să extindă 
acțiunile lor comune in vederea rea
lizării unei mai bune înțelegeri și 
colaborări intre toate popoarele 
lumii".

La rlndul său, ISHAQ OULD 
RAJEL, ministrul industrializării și 
minelor al Mauritaniei. a declarat : 
„Personal, acord o foarte mare im
portanță vizitei pe care Excelenta Sa 
președintele Nicolae Ceaușescu o 

proape trei ani in urmă, la București, 
cei doi șefi de stat au relevat cu sa
tisfacție că în această perioadă rela
țiile româno-mauritane au cunoscut 
o evoluție ascendentă și rodnică. 
Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Moktar Ould Daddah au exprimat ho- 

face, in țara noastră, fiind sigur ci 
ea va .contribui la adâncirea și mai 
mult a relațiilor deja excelente din
tre Mauritania și România. Cu ocazia 
vizitei în România a președin
telui Mauritaniei, Moktar Ould 
Daddah, din 1974 și a convorbi-

Personalltățl ale vieții 
politice și culturale 
mauritane despre 

semnificația noului dialog 
la nivel înalt

rilor pe care le-a avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
fost trasate liniile generale ale 
cooperării dintre țările noastre. Ex
celentă pe plan politic, această 
cooperare trebuie să fie intensificată 
pe plan economic. Tocmai de aceea 
îmi pun mari speranțe in vizita ofi
cială de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Mauritania. 
Cunoscind că România joacă un rol 
important pe arena internațională, 
că întreține relații economice și 
comerciale cu un număr foarte mare 
de țări, îndeosebi cu cele in curs de 
dezvoltare, ne exprimăm speranța 
că raporturile economice mauf-itano- 
române vor cunoaște un nou avint 

tărtrea comună de a extinde și adinei 
conlucrarea dintre partidele și țările 
noastre, de a ridica pe o treaptă su
perioară colaborarea dintre România 
și Mauritania pe plan politic, econo
mic. tehnic, cultural și pe tărîmul 
vieții internaționale.

ca urmare a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in tara noastră".

„Sint convins că vizita pe care o 
efectuează in tara noastră pre^dfn- 
tele Nicolae Ceaușescu va constitui 
un jalon foarte important ne calea 
consolidării relațiilor dintre Repu
blica Islamică Mauritania si Repu
blica Socialistă România — a arătat 
SIDI AHMED OULD DEYE. minis
trul culturii, tineretului și spor
tului. Consider că această vizită 
la cel mai înalt nivel, convorbirile ce 
vor avea loc intre conducătorii celor 
două state vor contribui și mai mult 
la întărirea relațiilor mauritano- 
române. Noua intilnire dintre pre
ședinții Moktar Ould Daddah și 
Nicolae Ceaușescu va constitui un 
moment istoric, ea ducînd la încu
nunarea prieteniei ce s-a dezvgltat 
constant intre țările și popoarele 
noastre".

Ministrul mauritan și-a exprimat 
speranța în realizarea unei mai bune 
cunoașteri între organizațiile de ti
neret din România și Mauritania și 
in întărirea cooperării dintre aces
tea.

„încerc o mare satisfacție pentru 
vizita pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o efectuează in Mauritania 
— a arătat MOKTAR OULD HEME- 
INA, director general în Ministerul 
Culturii. Apreciez această vizită ca pe 
o strălucită manifestare a dorinței 
ferme a președinților Moktar Ould 
Daddah și Nicolae Ceaușescu de a 
apropia și mai mult cele două po
poare. atit pe plan spiritual, cit și 
in alte domenii".

Sosirea
pe pămintul 

Mauritaniei
(Urmare din pag. I)
avind la bord pe președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și pe președinte
le Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, și doamna 
Marieme Daddah, aterizează la ora 
16. ora locală (18, ora Bucureștiului), 
în capitala țării-gazdă — Nouakchott.

Aeroportul internațional din capi
tala mauritană îi întimpină pe inaltii 
oaspeți în ținută festivă : sint arbo
rate drapelele -de stat ale României 
și Mauritaniei ; o gardă de onoare 
este aliniată pe pistă : pe frontispi
ciul aerogării se află portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Moktar Ould Daddah.

La coborirea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțiți de distin
sele gazde, sint întâmpinați de mi
nistrul de stat al suveranității in
terne. Ahmed Ould Mohammed Sa
lah. de guvernatorul regiunii Nouak
chott și al capitalei. Yahya Ould 
Abdi, de secretari federali mauritani.

Sint intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Islamice Mauritania. In semn 
de salut sînt trase 21 salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceausescu șl 
președintele Moktar Ould Daddah 
trec în revistă garda de onoare, după 
care șeful statului român primește 
raportul comandantului gărzii.

Președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
prezentate apoi celelalte personalități 
mauritane venite în lntîmpinare : 
președintele Adunării Naționale a 
Mauritaniei, Aziz Sail, alțl membri ai 
guvernului, oficialități civile și mi
litare.

Potrivit tradiției mauritane. înalți- 
lor oaspeți li se oferă curmale cu 
lapte de cămilă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitat! 
de președintele Moktar Ould Daddah 
și doamna Marieme Daddah în sa
lonul oficial al aeroportului, unde le 
sînt prezentați șefii misiunilor diplo
matice din Nouakchott.

După încheierea ceremoniei primi
rii oficiale, coloana de mașini, escor
tată de motocicliști, se Îndreaptă 
spre reședința prezidențială din 
Nouakchott.

De-a lungul traseului, de la aero
port pînă la reședință — împodobit 
festiv cu drapele aje României și 
Mauritaniei, cu arcade pe care sînt 
înscrise cuvinte de salut : „Orașul 
Nouakchott urează bun venit ilustru
lui oaspete român !“, „Trăiască prie
tenia mauritano-română !", „Trăias
că prietenia dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Moktar Ould Daddah !“ — zeci de 
mii de locuitori ai capitalei mauritane 
s-au adunat pentru a-i întîmpina pe 
solii poporului român prieten. Gru
puri de dansatori și muzicanți își 
exprimă bucuria interpretînd dansuri 
și cintece tradiționale mauritane. 
Cu totul originală și pitorească este 
imaginea sutelor de călăreți pe că
mile. aliniați pe traseu, care flutură 
stegulete ale României și Mau
ritaniei.

Primirea deosebit de călduroasă 
rezervată înalților oaspeți români 
reflectă stima și prestigiul de 
care se bucură și în Mauritania 
președintele Nicolae Ceaușescu, con
tribuția sa activă la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, a pă
cii, prieteniei șl, colaborării între na
țiuni.

Entuziasmul și căldura cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
conjurați din primele clipe ale vizi
tei lor oficiale în Mauritania ilustrea
ză pregnant convingerea poporului 
mauritan că relațiile de colaborare și 
solidaritate dintre România și Mau
ritania se vor diversifica si adinei 
in folosul reciproc.

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți membri al C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții noastre științifice 
și culturale, generali.

Au fost de față șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.' Se aflau, de asemenea, Sy Abou, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim ai 
Senegalului, și Solomon E. Aihie, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Nigeriei la București.

la reședin- 
Nouakchott,

Marți după-amiază, 
ța prezidențială din 
tovarășa Elena Ceaușescu a avut o 
întrevedere cu doamna Marieme 

‘ Daddah.
în cadrul întîlnirii. desfășurată in

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, împodobit cu 
drapelele partidului și statului, care 
încadrau portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Miile de oameni ai muncii bucu- 
reșteni prezenți aici au reafirmat 
cu căldură sentimentele de dragoste, 
stimă și înaltă apreciere pe pare po
porul nostru le nutrește față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită pusă în slujba 
înfloririi patriei, creșterii prestigiului 
și rolului României socialiste pe plan 
internațional, edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune. Ei au dat, 
totodată,, o vibrantă expresie urării 

iNTiLNIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
CU DOAMNA MARIEME DADDAH

tr-o atmosferă amicală, de caldă 
cordialitate, s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu preocupări
le actuale ale celor două popoare pe 
linia ridicării nivelului de trai ma

de succes deplin pe care Întreaga 
națiune o adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în vizitele oe le vor face 
în cele cinci țări africane, eveniment 
politic de semnificație Internațională, 
moment de mare importanță în dez
voltarea relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare ale României 
cu statele africane, contribuția de 
seamă la cauza libertății, păcii șl 
progresului popoarelor. S-a acla
mat Îndelung „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

La ora 8,35, aeronava prezidențiali 
a decolat.

terial și spiritual, pentru continua 
lor bunăstare și prosperitate.

S-a realizat, totodată, un fructuos 
schimb de opinii în domeniul rela
țiilor bilaterale româno-mauritane.

Intilnire
Marți după-amiază, tovarășul Nicu 

Ceaușescu. membru al Biroului, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. a 
avut o intilnire cu Sidi Ah
med Ould Deye. ministrul cul
turii, tineretului și sportului, pre
ședintele Comisiei naționale pentru 
tineret din Republica Islamică Mau
ritania, precum și cu alți membri ai 

Repere ale colaborării româno-mauritane
• România socialistă s-a numărat printre primele 

țări care au salutat proclamarea independenței 
Republicii Islamice Mauritania. Cele două state 
au stabilit relații diplomatice la nivel de amba
sadă la 15 ianuarie 1965.

• In 1974, la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Islamice Mau
ritania, Moktar Ould Daddah, ne-a vizitat țara, 
cu care prilej au fost semnate Declarația so
lemnă comună, Acordul de cooperare economică 
și tehnică, Protocolul de colaborare între Partidul 
Comunist Român și Partidul Poporului din Mauri
tania și alte documente consfințind rezultatele 
rodnice ale întîlnirii la cel mai înalt nivel.

• Acordurile și înțelegerile convenite în urmă cu 
trei ani au stabilit bazele unei cooperări strînse 
pe termen lung între Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Mauritania în domeniile minier, 
siderurgic, metalurgic, al agriculturii, industriei ali
mentare etc. Se dezvoltă, de asemenea, colabora
rea pe tărîmul învățămîntului, științei și culturii, 
schimburile de vizite pe linia organizațiilor obștești 
și în alte sfere de activitate.

conducerii ministerului și al organi
zației de tineret.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra căilor și 
modalităților de dezvoltare a schim
burilor reciproce pe linia organiza
țiilor de tineret, în cadrul general al 
raporturilor de prietenie și colabo
rare româno-mauritane.

„România nutrește o profundă simpatie față de 
țările care au scuturat de curînd jugul colonial 
și le ajută pentru a se dezvolta liber și independent"

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

în numărul său de marți, ziarul 
„ACH CHAAB", cotidian național al 
Partidului Poporului din Maurita
nia, consacră patru pagini vizitei înal
tilor soli ai poporului român. în des
chiderea primei pagini, cu caractere 
mari, ziarul urează, în limba ro
mână : „Bun venit președintelui 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și doamnei Elena 
Ceaușescu !". Tot pe prima pagină 
este publicată fotografia președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

In interiorul cotidianului sint in
serate biografiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. însoțite de fotografii, 
precum și articole consacrate Româ
niei. sub titluri sugestive : „Un tre
cut glorios și tradiții milenare" — 
cu date despre istoria poporului 
român ; „O dezvoltare multilaterală 
și armonioasă in slujba poporului" — 
prezentînd realizările și proiectele_ de 
dezvoltare economico-socială a țării 
noastre.

„Intre Mauritania și România, scrie 
în editorialul său „Ach Chaab“. s-au 
stabilit relații de prietenie, bazate pe 
stimă si respect reciproc, pe respec
tarea strictă a principiilor’ fundamen
tale ale dreptului internațional con
temporan. Vizita efectuată in Româ
nia. in 1974. de șeful statului mauri
tan. președintele Daddah. a marcat un 
moment important in evoluția aces
tor relații. Sintem convinși că vizita 
de răspuns a președintelui Nicolae 
Ceaușescu va contribui in mod.hotă- 
rit la amplificarea si diversificarea 
cooperării româno-mauritane".

„Ach Chaab“ publică editorialul 
„O vizită care va însemna mult..., în 
care se spune. între altele :

„Vizita președint el ui Nicolae 
Ceaușescu in Mauritania, in pofida 

distantelor care separă țările noas
tre, constituie un eveniment de im
portantă majoră pentru viitorul re
lațiilor mauritano-române. Pentru ci 
ea constituie, fără îndoială, un rezul
tat al eforturilor depuse de cele două 
țări timp de peste 12 ani pentru a da 
cooperării lor o strălucire pe măsura 
prieteniei ce leagă cele două ponoare.

Intr-adevăr, relațiile dintre Romă
nia și Mauritania au atins un ase
menea nivel, incit îmbrățișează toa

Revista presei mauritane
te domeniile, extinzindu-se si la ra
porturile dintre partidele și organiza
țiile de masă din cele două țări".

Intr-un articol consacrat politicii 
externe a țării noastre, intitulat su
gestiv „Independenta națională, ega
litatea in drepturi, neamestecul în 
treburile interne ale altor state — 
iată politica României", același co
tidian arată : „Cunoscind ea însăși 
oprimarea străină timp de secole. 
România nutrește o profundă simpa
tie fată de țările care au scuturat 
de curînd jugul colonial, cum este 
Mauritania, și ajută popoarele aces
tora pentru a se dezvolta liber și in
dependent. Lărgirea contactelor, a 
colaborării și cooperării cu aceste 
state este urmărită cu consecventă 
de România, cu convingerea că 
aceasta este în avantajul reciproc al 
părților, în interesul general al păcii 
și cooperării internaționale.

Tocmai cu un asemenea scop, 
Excelenta Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu, făuritorul acestei politici, 

va face o vizită oficială în Republica 
Islamică Mauritania și in alte țări 
africane prietene".

In continuare, în articol se relevă 
că atit România, cit și Mauritania 
acordă un sprijin constant țârilor lu
mii a treia și acționează pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe echitate și 
justiție. Rezultă astfel clar — scrie 
ziarul — că cooperarea mauritano- 
română se inspiră din atașamentul 
celor două popoare față de idealu
rile de progres, dreptate și pace.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu intervine intr-un moment 
important pentru relațiile interna
ționale. Tocmai de aceea, convorbi
rile pe care Excelența Sa le va avea 
cu președintele Daddah dobîndesc o 
importantă și mai mare. Astfel, 
aoeastă vizită va da, fără îndoială, 
un nou impuls relațiilor bilaterale. 
Ea va fi, în orice caz, o vizită care 
va însemna mult in viitorul luminos 
al celor două popoare

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie a președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Radiodi
fuziunea din Nouakchott a consacrat 
o emisiune specială prezentării isto
riei. culturii, economiei și frumuseți
lor naturale ale României.

O foarte reușită săptămînă a cul
turii românești la Nouakchott, care 
a cuprins o gală de filme,, programe 
artistice și spectacole folclorice sus
ținute de ansamblul „Coroana Car- 
paților". două expoziții de imagini 
din România, organizate in sălile 
Muzeului național al Mauritaniei. au 
facilitat publicului din această tară 
formarea unei impresii mai bogate 
despre realizările, arta și cultura po
porului român.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, am plăcu

tul prilej să vă transmit un călduros salut și cele mai cordiale urări de să
nătate și fericire.

Adresez Uniunii Comuniștilor și popoarelor iugoslave vecine și prietene 
urări de noi și tot mai mari succese în opera de făurire a socialismului, in 
înflorirea continuă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Cu ocazia survolării teritoriului Republicii Italiene îmi este deosebit de 

plăcut să vă adresez cordiale urări de sănătate și fericire, de progres și pros
peritate pentru poporul italian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele relații 
româno-italiene vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul celor două 
popoare ale noastre, al cauzei păcii, securității și colaborării în Europa și 
in lume. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, 

Președintele Consiliului Revoluției
ALGER

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Algeriene Democratice și 
Populare am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră și poporului 
algerian prieten un cordial salut și cele’ mai bune urări de sănătate și feri
cire. de noi și mari progrese pe calea propășirii economice și sociale inde
pendente a țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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prin bogate manifestări, intr-o largă diversitate de stiluri

Contacte nemijlocite 
cu oamenii pentru care scriem, 

pentru îmbogățirea 
vieții spirituale a poporului

n numai cîteva luni, ldeea Festiva
lului national „Cintarea României" a 
pătruns adine In conștiința maselor, 
dinamizînd întreaga viață cultural- 

artistică a tării. Presa, radioul, televiziu
nea ne aduc zi de zi ecourile manifestărilor 
care se desfășoară in cadrul fazei de masă 
a festivalului. $i alături de toți oamenii 
muncii, alături de colegii lor din celelalte 
ramuri ale artei, scriitorii sînt prezenți pre
tutindeni, cu fapta și cuvîntul. indeplinin- 
du-și îndatorirea pe care și-au asumat-o cu 
sinceră devoțiune.

După cum se știe, un obiectiv principal al 
festivalului este acela de a stimula creația 
și interpretarea artistică in rîndul maselor, 
de a intensifica participarea oamenilor 
muncii la activitatea cultural-artistică. 
Mobilizați de organizația lor de breaslă, 

' slujitorii condeiului contribuie din plin la 
, realizarea acestor țeluri nobile. Ei iau 
I parte la numeroase șezători, simpozioane, 

festivaluri de poezie, lansări de cărți etc. 
— tot atitea prilejuri de a se lntilnl cu 
cititorii de literatură din toate colțurile 
țării, de a le Înfățișa creațiile lor recente, 
de a dezbate împreună o gamă largă da 
probleme care-i preocupă deopotrivă. Așa 
de pildă, numai Uniunea scriitorilor a tri
mis în „Luna cărții la sate" cincisprezece 
echipe de poeți, prozatori, dramaturgi, 
critici și istorici literari, cărora li se 
adaugă echipele alcătuite de asociațiile de 
scriitori.

Cu o deosebită satisfacție a fost primită 
sarcina de a Îndruma activitatea cercu
rilor și cenaclurilor literare din întreprin
deri, școli și de la sate, formulată fn 
Programul de măsuri pentru aplicarea 
hotărîrllor Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, In domeniul muncii 
Ideologice, politice și cultural-educative. 
Fiecărei asociații de scriitori i-a fost re
partizat un număr de județe din aria sa 
geografică, revenindu-i obligația de a 
sprijini îndrumarea tinerelor talente, acti

vitatea creatoare a maselor. în Bucu
rești, comitetul de partid de la Uniunea 
scriitorilor și-a asumat sprijinirea directă 

' a 15 cenacluri funcționind în întreprinderi, 
pe ramuri sindicale, pe lingă casele de 
eultură ale sectoarelor, precum și a stu
dioului literar municipal, care-1 grupează 
pe cel mai Înzestrați scriitori amatori din 
Capitală. Au fost folosite In acest scop 
și vizitele colective ale unor grupuri mai 
mari de scriitori, efectuate plnă acum In 
județele Dolj, Tulcea și Buzău. în această 
acțiune de durată, cu caracter de masă, 
urmărim ea Împărtășirea experienței de 

creație să se Îmbine cu aprecierea atentă 
a lucrărilor prezentate, astfel încit discu
țiile să constituie o școală de educație 
patriotică și estetică. Un prim bilanț al 
roadelor acestei preocupări îl vom face cu 
prilejul consfătuirilor de lucru cu respon
sabilii cenaclurilor șl cercurilor literare 
ale sindicatelor, care vor avea loc la Dro- 
beta-Turnu Severin și Brașov, sub egida 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniu
nii scriitorilor și consiliilor județene ale 
sindicatelor.

Revistele editate de Uniunea scriitorilor 

nu »• mulțumesc să consemneze acțiunile 
la care ne-am referit. Număr de număr, 
ele publică grupaje de poezii pentru re
citatorii festivalului, articole și însemnări 
despre semnificația acestuia. Au apărut și 
citeva piese Intr-un act și montaje lite
rare, prea puține însă față de necesitățile 
formațiilor artistice de amatori. Revistelor 
le revin îndatoriri deosebite și In ceea ce 
privește sprijinirea și Îndrumarea cercu
rilor șl cenaclurilor literare, atît prin pu
blicarea și prezentarea celor mai izbutite 
lucrări, cit și prin analiza constructivă a 

activității de descoperire și creștere a ta
lentelor din rîndul tuturor categoriilor de 
oameni.

Pe măsura trecerii In etapele superioare 
ale festivalului, prezența scriitorilor va 
căpăta noi dimensiuni, In primul rtnd 
prin participarea la concursurile de creația 
pe genuri, care vor constitui un fericit 
prilej de stimulare a literaturii originale 
contemporane. în acest scop, au fost 
dezbătute In organismele de conducere ale 
uniunii preocupările creatoare și angaja
mentele colegilor noștri de a făuri lucrări 
capabile să ilustreze epopeea națională a 
luptelor pentru libertate și a realizărilor 
In opera de construcție socialistă. Vom fi 
chemați, de asemenea, să facem parte din 
juriile care vor aprecia nivelul creațiilor 
și interpretărilor artiștilor amatori și pro
fesioniști. Angajîndu-ne cu deplină res
ponsabilitate artistică și cetățenească in 
toate aceste acțiuni, nu vom uita nici 
o clipă că — așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In cuvîntarea sa la 
Consfătuirea pe țară a unităților de con
trol al oamenilor muncii — activitatea 
intensă desfășurată In cadrul festivalului 
„va contribui și ea la promovarea unor 
concepții noi, a principiilor eticii și echi
tății socialiste".

Virgil TEODORESCU 
președintele Uniunii scriitorilor

halte virtuți civice, 
educative - spectacolelor 

din întreprinderi și instituții

oate că niciodată Îngemănarea efor
turilor creatoare ale artiștilor profe
sioniști și ale iubitorilor de artă, oa
meni ai muncii de felurite profesiuni 

care doresc și sînt adesea in stare să-și 
dezvăluie și să-și împlinească personalita
tea pe scenă, în fața șevaletului, cu pensula 
sau cu dalta, în cintec și dans — niciodată 
ca acum nu au găsit asemenea posibilități 
de afirmare, spre satisfacția tuturor celor 
ce văd în frumusețea artei, ca și în aceea 
morală, un mare ideal de viată, de exis
tență.

Și niciodată ca acum, In aceste zile fier
binți ale cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, cînd, privind înaripat spre viitor, 
poporul își cinstește totodată cu venerație 
trecutul și faptele de glorie ale înaintașilor, 
oamenii de artă n-au fost mal uniți sub 
semnul aceleiași stări de spirit, pe care nu 
o pot numi cu un termen mai fericit decît : 
luciditate creatoare.

Acest sentiment, al continuități! șl al Îm
plinirii, ne stăpînea pe toți cei ce recent, 
în sala arhiplină a sediului asociației noas
tre, eram acolo spre a-1 evoca, într-o una
nimă prețuire, pe Ion Luca Caragiale, a- 
cela ce și-a înscris numele și opera în pla
nul cel mai înalt al literaturii româna. 
Eram acolo actori mai vîrstnici, ca și foarte 
tineri, regizori și dramaturgi, critici 
ai teatrului, iar cuvintele înțelepte, e- 
rudite și înaripate rostite ne determinau să 
ne întrebăm dacă am făcut, dacă facem tot 
ce stă în puterile noastre pentru a fi la 
Înălțimea înaintașilor, la înălțimea înfăp
tuirilor și exigențelor prezentului, și eram 

In acele clipe și stntem In continuare con- 
știenți că mai avem multe de făcut, că 
avem încă mari datorii față de acest popor 
ale cărui gînduri, aspirații și sentimente 
sîntem chemați să le întruchipăm în ima
gini care să dureze, așa cum el o merită, 

în aceeași sală examinam. In altă zi. cu 
exigență, luciditate și prețuire întemeiată, 
activitatea Teatrului „Ciulești". Și senti
mentele noastre de satisfacție față de ac
tivitatea rodnică a acestui teatru se ames
tecau din cind în cind cu tristețea prile
juită de gîndul că alte teatre, unele pres-

tigioase, cu mai multe săli, cu actori mi
nunați, de-abia reușeau să fie prezente, la 
mijlocul stagiunii, cu una-două premiere.

Tocmai pentru a stimula orientările pozi
tive, creatoare, manifestate 1n întreaga țară, 
A.T.M. a organizat dezbateri susținute (ma
joritatea — ca urmare a organizării unor 
turnee) cu privire la valoarea ideologică 
și educativă a repertoriilor și spectacolelor 
teatrelor profesioniste din Botoșani, Piatra 
Neamț, Ploiești, Tg. Mureș, Pitești etc. La 
această practică mai veche, dar.intensifica
tă. a asociației noastre se adaugă lntilni- 
rile și discuțiile inițiate — cu o aplicare crea

toare a Indicațiilor Programului de măsuri 
— cu teatrele populare din Drobeta-Turnu 
Severin, Slănic-Moldova, Tîrgovi.ște, Bu
zău, cu echipe de amatori din Mediaș, Cu- 
gir, comune ale județului Bacău etc. In 
același spirit, am inițiat „Săptămîna teatre
lor naționale" la Cluj, „Zilele dramaturgiei 
eminesciene" la Botoșani, „Colocviul criti
cii" de la Bacău. „Săptămîna teatrului 
ecurt" de la Oradea. „Festivalul teatrului 
de comedie" de la Galați ș.a.

Publicul, vîrstnic și tinăr, e setos de ade
văr. de cunoaștere, de frumusețe. Am con

statat-o șl recent, la dezbaterile pe care 
le-am avut la Întreprinderea „Semănătoa
rea" si la Casa de cultură a sectorului 7, 
„Ecran-club" din București, în multe alte 
localități.

Multe Inițiative rodnice însuflețesc 
astăzi viața cultural-artistică a țării.

La publicul nostru generos, exigent, ne 
gîndim cu aceeași emoție și dragoste pregă
tind. în aceste zile, noi manifestări pe care 
le dorim mal elocvente, mai prestigioase. 
Recent, filiala A.T.M. a Teatrului din Pi
tești a prezentat frumosul poem „1907“ de 
Dominic Stanca, în regia lui Ion Focșa. 

Teatru! din Botoșani. In colaborare eu cîțl- 
va actori bucureșteni de prestigiu, pregă
tește, sub egida asociației noastre, pre
miera piesei „Răfuiala", de Ștefan Berciu, 
în regia Magdei Bordeianu. Spectacolul, e- 
vocînd răscoala din 1907, va fi prezentat 
prima oară la Flămtnzi, în fața urmașilor 
răsculaților. In aceeași regie se pre
gătesc primele piese intr-un act „Andi- 
landi" de D.R. Popescu și „Podul" de Sil
via Andreescu și Theodor Mănescu, cu care 
vom inaugura studioul A.T.M. „99+1", în 
cadrul căruia, alături de spectacole de tea
tru scurt, militant, vom prezenta spectacole 
de balet modern, de pantomimă. con
certe. încerctnd astfel să îmbogățim 
gama manifestărilor artistice bucureștene. 
A.T.M. va organiza, de asemenea, recitaluri 
cu prime audiții ale unor lucrări create in 
cadrul Festivalului „Cintarea României".

Sub semnul festivalului, sub semnul 
centenarului Independenței. Asociația oa
menilor de teatru și muzică, In colaborare 
cu Teatrul dramatic din Constanta, pregă
tește colocviul „Tradiția națională și tea
trul". Dorim, desigur, ca toate aceste mani
festări să atingă un nivel artistic și educa
tiv înalt, așa cum merită oamenii, specta
torii noștri, făuritorii bunurilor materiale 
și spirituale, ai civilizației socialiste In pa
tria noastră.

Dina COCEA
crti6td emerită, 
vicepreședintă a Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale (A.T.M.)

Muzicienii dedică noi opere 
evenimentelor cruciale 

din istoria patriei

0 adevărată -CIntare a României» — a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
nu poate fi concepută și înțeleasă 
fără tumultul abatajelor din mine, al 

furnalelor, laminoarelor, utilajelor grele, 
fără freamătul muncii din industria elec
tronică, din industria ușoară sau alimen
tară... Acesta este adevăratul sens a ceea 
ce dorim să fie Festivalul -Cintarea Româ
niei» — festivalul muncii, al creației, adău
gind la aceasta și bucuria exprimată in 
muzică. In dans, In creația literar-artistică". \ 

Cultivarea mîndriei de a fi moșteni-7 
torii și continuatorii unor glorioase tra
diții, azi, în România 
deamnă 
cienii, 
creator, 
rea și cunoașterea adincă, de fiecare artist, 
a procesului de ample transformări sociale 
ce se petrec în țara noastră, a legăturii or
ganice existente între muncă, educație și 
cultură, aceasta fiind și esența umanismu
lui revoluționar al politicii partidului nos
tru. Reprezentanții artei muzicale românești 
depun eforturi stăruitoare pentru a nu 
umbri sensul militant al artei lor, pentru 
a nu-și mărturisi doar gîndul lor singular 
ori singuratic, in forme incifrate, acade- 
miste sau grandilocvente, fie că aceasta se 
înscrie in genul cintecului, al cantatei și o- 
ratoriului, fie că reprezintă genul simfonic 
sau cameral. Este de altfel o constantă a ar
tei muzicale românești dintotdeauna faptul 
că reprezentanții ei au surprins, colorat și 
divers, marile probleme sociale ale vremii 
lor. nu au fost adepții unei viziuni întune
cate asupra vieții și nici ai unor mode ori 
curente exclusiviste. De cite ori nu am în
cercat un puternic sentiment de mîndrie pa
triotică auzind aprecieri dintre cele mai e-

^ logioasa la adresa unor lucrări de George

azi, în
pe toți 

Interpret!!
care, firește, pretinde implica-

socialistă, tn- 
compozitoril, muzi- 
la un mare act

Enescu, Paul Constantinescu șl mulțl alți 
artiști români rostite în mari și de tradiție 
centre muzicale, de cite ori nu am tresărit 
atunci cînd reprezentanții culturii noastre 
folclorice au cucerit laurii unor prestigioa
se festivaluri internaționale !

Acestei prime ediții a festivalului, marca
tă de sărbătorirea centenarului Independen
ței de stat a României, muzicienii îi dedică 
lucrări care să mijlocească o nouă și largă 
respirație, să se constituie în noi argumen
te cu privire la identitatea noastră spiritua
lă. la expresia particulară a ethosului româ
nesc, la elevata specificitate a glasului nos
tru în concertul popoarelor. Se pare că 
oratoriul „Soarele neatîrnării" de Gheorghe 
Dumitrescu, recent terminat, se apropie ca

fonia a Il-a — „Independența" de Adrian 
Rațiu, „Schițe pentru frescă" de Corneliu 
Dan Georgescu, „Eroii de la Plevna" de 
Nicolae Brinduș, „Evocări" de Myriam 
Marbă, fresca „Vremuri de vitejie" de The
odor Bratu, opera „Mihai Viteazul" de Doru 
Popovici, „Cantata 1877“ de Dan Voicules- 
cu, cantata „Mihai Viteazul" de Vasile Her
man, „Cantata 1877“ de Cornel Țăranu, sim
fonia a III-a — „Independența" de Anton 
Zeman și altele.

Celelalte genuri muzicale — cîntecul pa
triotic, revoluționar, cîntecul destinat fan
farei, cîntecul de muzică ușoară — se dez
voltă armonios. Au apărut pină acum nu
meroase lucrări ; ar putea fi menționat in 
acest sens aportul compozitorilor la sporirea

tensiune șl monumentalitate de oratoriul 
„Tudor Vladimirescu" care, cu peste 25 de 
ani in urmă, găsea o adincă rezonanță in 
conștiința iubitorilor de muzică din țara 
noastră. Alte lucrări cum sînt : „Eroii de la 
Plevna" de Diamandi Gheciu, „Simfonia 
1907“ de Dumitru Bughici, „Canti per Euro
pa" de Theodor Grigoriu, simfonia a Xl-a 
— „Sarmizegetusa" de Wilhelm Berger, 
lucrarea .,Pintea Viteazul" de Liviu GIo- 
deanu, „Episoade și viziuni" de Ludovic 
Feldman, „Lupeni ’29“ de Aurel Popa, Simfo
nia a III-a de Pascal Bentolu sînt, de ase
menea, elaborate și, parțial, interpretate. 
Intr-un stadiu avansat de elaborare se află 
lucrările : ,,Horia“ de Sigismund Toduță, 
„Cantata 1848“ de Wilhelm Demian, simfo
nia „Eminesciana" de Pascal Bentoiu, sim-

bogăției și diversității cintecului 
a 
plenar 

fenomen 
originală 

decursul întregii 
o vocație europeană

Poporul nostru 
un exponent 
naționale, 

autentică și 
vădit, în 

Și

patrio- 
considerat mu- 

al virtu- 
peremptoriu 
cultură, ea 

sale e- 
cir-

tic. 
zică 
ți lor 
de 
a 
xistențe 
cumscrisă în unele epoci la sud-estul euro
pean, extinsă alteori la produsele culturii 
vest-europene. în cercetarea muzicologică 
se impun......................
rute sau 
ținînd Iul 
Tomescu, 
iașiu,

lucrări 
în cuirs 
Octavian 

studiile 
Gheorghe

fundamentale 
de
L. 

lui
. . _ Ciobanu, _ __ __

cea, Wilhelm Berger, Viorel Cosma, Ada 
Brumaru, volumul al XIII-lea de Studii de 
muzicologie dedicat Independenței de stat a

apariție,
Cosma, 

Romeo i 
Zeno

! apă- 
apar- 
Vasile 

Ghirco- 
■ Van-

României șt altele, care încearcă să aducă 
noi lumini asupra fenomenului muzical na
țional și universal.

Sînt în curs de desfășurare multe 
acțiuni dedicate educației estetice a unor 
largi categorii de iubitori ai muzicii. 
Este necesar să îmbunătățim colaborarea 
noastră cu Uniunea scriitorilor, nu numai 
sub aspectul participării comune la produc
țiile artistice intitulate „Laudă omului", ci 
și, de exemplu, al unei mai largi partici
pări a poeților în elaborarea de texte și 
librete.

în actuala etapă a muncii noastre trebui* 
să spunem că se cer eliminate și unele ne- 
împliniri pentru a fructifica mai bine uria
șele resurse de creație ale frontului muzical 
românesc. Mă gîndesc la unele acțiuni for
male sau lipsite de greutate, de eficiență, 
de ecou în conștiința opiniei publice, la nu
mărul mare de lucrări care așteaptă prea 
mult timp să fie difuzate, la interpretările 
de serviciu, efemere, pe care le realizează 
unele instituții' de concerte și spectacole 
muzicale, la rolul mai mare pe care l-ar 
putea juca presa și radioteleviziunea în 
promovarea muzicii recente și a unui. rod
nic schimb de opinii în jurul fenomenului 
muzical actual, la eliminarea rutinei, sufi
cienței care provoacă rebuturi artistice, nu 
numai în genul muzicii ușoare, la înlăturarea 
mediocrității și anemiei din viața muzicală.

Se cer deci puse în joc toate forțele noas
tre în stare să simtă o intensă vibrație in 
fața realității dinamice, clocotitoare a pa
triei noastre — substanță a operelor dura
bile pe care le așteaptă, le merită poporul 
nostru, masele de oameni ai muncii.

Petre BRANCUȘI
președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

In expozițiile noastre - 
imaginea omului de azi, 
tabloul preocupărilor lui

de stăpîn al țării

n cursul anului 1977, Uniunea artiș
tilor plastici și-a propus să organi
zeze. în cadrul Festivalului „Cinta
rea României", o suită de expoziții 

colective pluridisciplinare care să răspundă 
necesității de a sărbători evenimentele din 
istoria noastră națională înscrise tn calen
darul marilor aniversări.

O primă manifestare de acest gen o con
stituie expoziția „Țărănimea, puternică 
forță socială și revoluționară", consacrată 
Împlinirii a 70 de ani de la răscoalele ță
rănești din 1907, care a fost deschisă la 
sala Dalles din Capitală în cursul lunii fe
bruarie. Altui moment important, centena
rul Independenței de stat a României, ii va 
fi consacrată expoziția la nivel republican 
ce se va deschide în vară. Ea va întruni 
participarea artiștilor din întreaga țară, 
înainte de aceasta insă, artiștii profesio
niști vor lua parte la faza județeană a fes
tivalului. Va urma, de asemenea la scară 
națională, expoziția dedicată împlinirii a 
trei decenii de la proclamarea republicii.

Uniunea artiștilor plastici s-a preocupat 
ca aceste manifestări expoziționale să în
trunească un înalt nivel ideologic și estetic, 
nepierzind nici o clipă din vedere faptul 
că și in cadrul altor expoziții, ce vor fi 
deschise in mod obișnuit, exigențele artis
tice pe care le presupune in chip firesc 
participarea la Festivalul național „Cinta
rea României" sâ-și găsească ecoul în opere 
viguroase, emoționante.

în ansamblul formelor de participare la 
festival trebuie să consemnăm dezbaterile

batere-slmpozion de la Muzeul de artă din 
Iași, susținută de un grup de critici și ar
tiști bucureșteni, în cadrul expoziției „Auto
portretul în pictura românească", unde s-au 
pus nuanțat și complex problemele dimen
siunilor interioare ale umanismului con
temporan. De asemenea, consemnăm la 
Constanța ciclul de conferințe organizat de 
Muzeul județean de artă plastică pe teme 
actuale ale creației plastice.

într-un apel adresat tuturor membrilor 
U.A.P. la începutul acestui an au fost 
aduse în atenție o serie de idei călăuzitoare 
pentru activitatea de perspectivă a tuturor 
plasticienilor. Astfel. în perioada cincina
lului revoluției științifico-tehnice. artele

glorioasa istorie națională în Imagini cu o 
mereu sporită valoare emoțională, să ela
borăm lucrări de artă monumentală a căror 
generoasă împlinire este așteptată pe întreg 
teritoriul țării.

Pictorii, sculptorii, graficienii își vor spori 
eforturile nu numai pentru a realiza opere 
de o mare varietate, pe măsura talentelor 
de care dispune arta plastică, dar și pentru 
difuzarea creației noastre artistice în rîn
dul oamenilor muncii. în fabrici, uzine, pe 
șantiere, în instituții de cultură, cămine 
culturale sătești, cartiere și spații noi In 
orașele ce se construiesc sau sint în curs 
de sistematizare, în unitățile militare și în 
organizațiile sindicale și de tineret.

pe care Uniunea artiștilor plastici le-a în
chinat umanismului revoluționar al artei 
noastre, tradițiilor valoroase pe care le dez- 

^voltăm : dintre acestea notăm recenta dez-

plastice din România sint chemate sâ re
leve cu mai multă pregnanță, in forme spe
cifice. originale, frumusețea faptei și a gin- 
dirii creatoare a colectivelor de oameni al 
muncii, gîndire care ne-a situat tara In 
centrul atenției mondiale pe multiple pla
nuri. în expozițiile programate in acest 
cincinal vom Încerca, așadar, să oglin
dim în toate manifestările noastre omul 
nou. constructor al socialismului și comu
nismului, stăpînul tării, al tuturor va
lorilor civilizației noastre socialiste. Ne 
străduim să dăm expresie artistică Înal
telor virtuți creatoare și valorilor spi
rituale ale poporului nostru, să înfățișăm

Pornind de la hotăririle Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român și 
ale Congresului educației politice și al cul
turii socialiste. Uniunea artiștilor plastici 
a adoptat un plan concret de măsuri, in 
baza căruia se va trece la desfășurarea unor 
acțiuni ample, menite să valorifice efortu
rile creatoare ale artiștilor noștri In mari 
expoziții colective ce vor prilejui Intîlniri 
și dezbateri rodnice cu publicul larg, iubi
tor de artă.

Un capitol Important de preocupări H 
constituie, pentru Uniunea artiștilor plas
tici. sprijinirea mișcării artistice de ama
tori.

Paralel cu aceste activități. Uniunea ar
tiștilor plastici va căuta să contribuie cit 
mai eficient la procesul de realizare a unui 
înalt nivel artistic atit al produselor indus
triale de mare serie, cit și al acelora de 
serie restrinsă, din cadrul artizanatului coo
peratist, In această ordine de preocupări, 
uniunea își propune să stabilească o legă
tură durabilă cu factorii de răspundere din 
ministere (in special din cadrul M.I.U.), în 
vederea participării artiștilor plastici Ia 
realizarea prototipurilor de obiecte de larg 
consum și artă aplicată, precum și la pu
nerea în fabricație a tuturor obiectelor ce 
comportă un nivel estetic legat de speci
ficul artelor plastice. De asemenea. Uniunea 
artiștilor plastici își propune să aibă o cît 
mai activă participare la îmbunătățirea gra
ficii de carte, a tipăriturilor de toate cate
goriile, atit a celor menite să popularizeze 
artele plastice prin mijlocirea presei și ti
parului în genere, cît și a celor în care 
artele grafice sînt chemate să îmbunătă
țească aspectul estetic al produselor impri
meriilor noastre.

In ampla desfășurare de forțe creatoare 
care este Festivalul național „Cintarea 
României", marea familie a artiștilor plas
tici este hotărită să se afirme cu putere prin 
noi realizări. în slujba unei arte militante, 
pătrunsă de spiritul umanismului revolu
ționar.

Napoleon ZAMFIR
secretar al Uniunii artiștilor plastici.
secretar al comitetului de partid din U A P
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sint profund recunoscător pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de 
compasiune transmis la pierderea iubitei mele soții.

Transmit Excelentei Voastre și doamnei Ceaușescu sincerele 
mulțumiri și aprecieri pentru gindurile dumneavoastră amabile.

HUSSEIN

mele

I

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Primul ministru al Republicii Elene
zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul 

cele mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate și
prilejAniversarea

de a vă adresa 
fericire.

Tmi exprim 
cunoaște o nouă dezvoltare, in interesul celor două popoare, al cauzei 
colaborării în Balcani și înțelegerii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre vor

vre e a
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

25 șl 26 februarie. In țară : Vremea va 
fl caldă, deși temperatura aerului va 
înregistra o ușoară scădere. Îndeosebi 
tn regiunile din nordul tării. Cerul va

fl temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de a- 
verse, mai frecvente tn vest șl nord. 
Vintul va' sufla moderat, cu Intensifi
cări de scurtă durată, plnă la 40—50 km 
pe oră la începutul Intervalului, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 2 șl 
8 grade, Iar maximele intre 6 șl 16 
de. In București : Vreme caldă, 
temporar noros. favorabil ploii, 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

plus 
gra- 
Cer 

Vtnt

Cronica
Cu prilejul celei de-a 

59-a aniversări a creării 
armatei sovietice, atașatul mi
litar, aero și naval al U.R.S.S. la 
București, general-maior A. M. Ku- 
ciumov, a oferit, marți seara, o re
cepție.

Au participat general-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, general- 
maior Gheorghe Gomoiu. adjunct al 

naționale și 
Politic Su-

al Armatei, general-colonel 
Nicolescu. adjunct al minis- 

apărării naționale, generali și 
superiori, reprezentanți ai Mi-

ministrului apărării 
secretar al Consiliului 
perior 
Marin 
trului 
ofițeri
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
al unor misiuni diplomatice acre
ditați la București, atașați militari, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 59-a aniver
sări a armatei și flotei maritime mi
litare sovietice, general-colonel Ion 
Coman, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare ma-
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DACIADA"//
cea mai cuprinzătoare competiție sportivă națională, 

teren de formare și afirmare a calităților fizice și morale

La 20 martie vor începe In toate 
localitățile din tară întrecerile celei 
mai mari competiții sportive națio
nale — „Daciada".

Organizată din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, această mare 
competiție sportivă națională este 
menită să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea, de Programul partidului pri
vind 
educare 
sănătății 
păci tătii 
tregului ...... 
din acest punct de vedere faptul că 
întrecerile „Daciadei" debutează in
tr-o perioadă in care se află în plină 
desfășurare marea manifestare cul- 
tural-artistică și educativă — Festiva
lul național „Cintarea României". 
Este o fericită îmbinare a pre
ocupărilor tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii pentru cultivarea 
înaltelor calități morale și de voință 
cu dorința de a cînta munca, de a 
imbogăți patrimoniul spiritual cu noi 
creații de mare valoare : sint laturi 
esențiale, inseparabile ale aceluiași 
proces de formare și educare a tine
rei generații, de dezvoltare mulțila- 
terală a personalității umane.

Asigurînd sportului românesc cea 
mai largă bază de masă, „Daciada" 
va constitui și un mijloc important 
de depistare a elementelor tinere cu 
aptitudini în vederea pregătirii și 
promovării lor pentru sportul de per
formanță, pentru îmbunătățirea con
tinuă a măiestriei sportive în toate 
ramurile, indeosebi cele olimpice, 
în același timp. „Daciada" va 
contribui la legarea mai strinsă 
a sportivilor de mișcarea sportivă și 
colectivitățile din localitățile unde 
aceștia trăiesc și muncesc, precum 
și la sporirea răspunderii cluburilor 
și asociațiilor fată de pregătirea lor. 
Astfel, această manifestare sportiva 
națională, angrenînd masele cele mai 
largi de copii, elevi, studenti. mun- 
ci tori, țărani, intelectuali și militari 
în practicarea organizată si sistema
tică a exercițiilor fizice și sporturi
lor, va contribui la integrarea toț 
mai deplină a educației fizice și 
aportului în ansamblul muncii edu
cative, la creșterea aportului aces
tora la dezvoltarea multilaterală a 
tinerilor, la cultivarea unor înalte ca
lități morale și de voință.

„Daciada" se va desfășura In mod 
diferențiat pentru cele două domenii 
ale mișcării sportive : sportul de 
masă șl, respectiv, sportul de per
formantă. Așa cum se stipulează în 
Programul privind dezvoltarea acti
vității de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980, competiția se or
ganizează într-un sistem unitar de 
către Consiliul Național pentru Edu-

îmbunătățirea activitătir de 
a tineretului, de întărire a 
și ridicare continuă a ca
de muncă și creație a in- 
popor. Este semnificativ

ale tinerei generații
cație Fizică și Sport, împreună cu 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Comitetul Central al U.T.C., Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști, 
Consiliul National al Organizației 
Pionierilor, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Producție, 
Ministerul Educației și învătămintu- 
lui. Ministerul Apărării Naționale, 
Ministerul de Interne. Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugă-

întrecerile 
marii competiții 

încep ia 20 martie

rești. în aceste zile, proiectul de re
gulament al „Daciadei" se dezbate 
la organele județene cu atribuții in 
domeniul sportului, la cluburi și a- 
sociatii. urmînd să fie definitivat de 
către plenara Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport.

Este necesar ca în cadrul acestor 
dezbateri să se formuleze propuneri 
In vederea definitivării unui re
gulament viabil, corespunzător reali
tăților din mișcarea noastră sportivă, 
care să asigure o înaltă eficientă 
desfășurării competiției, urmărind cu 
prioritate cuprinderea întregului ti
neret in cadrul larg al întrecerilor cu 
caracter de masă, organizarea dife
rențiată a întrecerilor pentru pio
nieri. elevi, studenti. tineri din în
treprinderi, instituții Si din mediu! 
rural — la nivelul școlilor, facultăți
lor. unităților economice, localităților 
și județelor.

Din experiența vastă a organiza
torilor sportului din fiecare județ vor 
izvorî fără îndoială contribuții pen-

tru cît mai buna organizare și desfă
șurare a întrecerilor la toate ramu
rile preconizate în program — atle
tism, baschet, box. caiac-canoe. ca- 
notaj-iahting, ciclism, călărie., fotbal, 
gimnastică, 
judo, lupte, 
re turistică, 
pice. polo, 
scrimă, tir.
volei, zbor fără și cu motor, parașu
tism (in edițiile de vară ale compe
tiției). bob. hochei, patinaj, 
nie. șah și tenis de 
de iarnă).

Fără îndoială, de 
bită se vor bucura 
vind organizarea întrecerilor 
sportivii de performanță — întreceri 
care, în conformitate cu preve
derile programului se vor elabora 
pe doi ani, în primul an des- 
fășurîndu-se etapele pe localități 
și județe, iar în cel de-al doilea eta
pele interjudețene și finalele pe tară 
(in 1978). Pornind de la prevederea 
conform căreia etapele pe tară vor 
cuprinde întreceri pe ramuri de sport 
între selecționatele județene, califi
cate de la concursurile interjudețene 
(separat pe două categorii : juniori 
și seniori), cu atît mai mult se cere 
aportul consistent al organelor și or
ganizațiilor sportive locale la alcătui
rea unui regulament cit mai viabil 
și eficient ai marii competiții națio- < 
nale.

La 20 martie, în întreaga țară. în 
mii de localități, pe zeci de mii de 
baze sportive vor începe întrecerile 
marii competiții, la care vor lua par
te milioane și milioane de tineri, de 
oameni ai muncii, și care vor face 
din „Daciada" cu adevărat cea mai 
cuprinzătoare mișcare sportivă de 
masă din țara noastră.

haltere, handbal.' înot, 
modelism. oină, orienta- 
pentatlon modern, po- 
radioamatorism. rugbi. 
tenis. turism-alpinism.

schi, sa-
masă (în edițiile

o atenție deose- 
problemele pri- 

pentru

V. MIRONESCU

zilei
reșalului D. F. Ustinov, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare lui Frederik Rudolph 
Wills, ministrul afacerilor externe și 
justiției al Republicii Cooperatiste 
Guyana, cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări.

★
Expoziția „Dinicu Golescu". prile

juită de omagierea a 200 de ani de 
la nașterea omului de cultură român, 
a fost deschisă marți la Biblioteca 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Manuscrise originale și fac- 
similate, cărți, fotografii, păstrate in 
fondul instituției și prezentate cu 
această ocazie, sint ilustrative pen
tru contribuția lui Dinicu Golescu la 
propășirea culturii noastre — dezvol
tarea învățămîntului in limba ro
mână, a „Școlii slobode obștești", 
tipărirea cărților și traduceri.

★
Marți după-amiază a avut loc, la 

sediul Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România, evocarea picto
rului Henri Catargi (1894—1976). Ar
tiști plastici și critici de artă au re
levat. în cuvinte calde, personalitatea 
pictorului, 
neîntreruptă de peste cinci 
a realizat o operă ce face parte din 
patrimoniul de aur al artei noastre. 
Cultivînd cu predilecție peisajul, 
natura statică, portretul. H. Catargi a 
lăsat o creație de o admirabilă ri
goare și limpezime, care constituie 
mesajul unui mare artist către oa
meni, pentru a căror înălțare sufle
tească a pictat acest strălucit poet al 
culorii.

Încheierea lucrărilor seminarului 
„Participarea tineretului Ia lupta 

pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice 

internaționale"
Marți ș-au încheiat. la București, 

lucrările seminarului „Participarea 
tineretului la lupta pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale", organizat de 
Uniunea Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă România și U- 
nlunea Internațională a Tineretului 
Democrat-Creștin (U.I.J.D.C.).

în ultima zi a lucrărilor, din partea 
U.T.C. și U.I.J.D.C. au fost prezen
tate rapoarte introductive la tema : 
Creșterea contribuției tineretului la 
întărirea rolului O.N.U. în viata in
ternațională ; dezvoltarea cooperării 
și unității de acțiune a tinerei 
neratii în lupta pentru o lume 
dreaptă.

Cu prilejul dezbaterilor a
subliniată necesitatea creșterii rolu
lui și eficientei O.N.U. In viața in
ternațională. în soluționarea proble
melor majore ale lumii contempora
ne. în acest context, participants au 
relevat importanța îmbunătățirii căi
lor de comunicație dintre O.N.U, și 
organizațiile de tineret, tn vederea 
creșterii contribuției tinerei genera
ții la făurirea unei lumi a secu
rității. păcii și colaborării între po
poare.

Lucrările- seminarului s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cooperare 
Si respect reciproc.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Excelenței Sale
Domnului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericiră 
personală, de noi succese poporului guyanez prieten pe calea dezvoltării sala 
independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

care, în activitatea sa 
decenii.

ge- 
mai

fost

De la Ministerul Educației
SI Învățămîntului

Absolvenții școlilor 
tehnice de patru ani, de 
postliceale (de specializare postlice- 
ale) și ai liceelor din seriile anterioa
re. începind cu 6eria anului 1962. 
care nu au susținut sau promovat in 
termen examenul de încheiere a 

. studiilor, se pot înscrie pentru sus
ținerea acestui examen în sesiunea 
din august 1977 — pentru absolvenții 
de liceu și cea din septembrie 1977 
— pentru absolvenții celorlalte școli, 
dacă sint încadrați în muncă. Ab
solvenții liceelor pedagogice se pot 
înscrie pentru exgmenul de diplomă 
cu avizul inspectoratului școlar ju
dețean și aprobarea Ministerului E- 
ducației și învățămîntului, numai in 
cazul în care îndeplinesc funcții di
dactice.

profesionale 
maiștri,

înscrierea pentru acest examen se 
va face pentru absolvenții de liceu 
la unitățile unde au promovat ulti
mul an de studii sau la centrele la 
care au fost repartizate liceele res
pective, iar pentru ceilalți absolvenți 
— la școlile absolvite sau la alte 
școli de același 
domiciliul lor.

Examenele de 
se vor organiza
programele aplicate pentru seria anu
lui 1977. la fiecare tip de scoală, cu 
excepția școlilor tehnice de 4 ani. la 
care se vor susține probele după pro
gramele aplicate în anul 1969 la ulti
ma serie de absolvenți.

Pentru informări suplimentare, cei 
interesat! se pot adresa secretariate
lor școlilor. (Agerpres)

tip, mai apropiate de

Încheiere a studiilor 
eu probele si după

i de prețuri De la ADAS

cinema

Excelenței Sale
Domnului LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Prim-ministru al

Cu prilejul Zilei naționale 
călduroase felicitări, urări 
poporului guyanez.

Poporul Republicii 
Cooperatiste Guyana 
aniversează azi un e- 
veniment capital al 
istoriei sale contem
porane : proclamarea 
republicii. Acest act, 
petrecut la 23 februa
rie 1970. a marcat în
lăturarea ultimei legă
turi cu fosta metropo
lă. Marea Britanie, 
consolidînd indepen
dența de stat cucerită 
cu patru ani mai de
vreme și deschizînd 
largi perspective în
făptuirii aspirațiilor de 
progres și bunăstare 
ale poporului guyanez.

Guyana este situată 
tn nord-estul Ameri- 
cil de Sud. avînd o su
prafață de aproape 
215 000 kmp .și o oonu- 
latie de aproape 800 000 
de locuitori. Subsolul 
tării cuprinde apre
ciabile bogății natura
le : aur, plumb, man- 
gan si îndeosebi bau
xită — minereu care 
situează Guyana pe 
locul patru in produc
ția mondială de alu-

t V

de

Republicii Cooperatiste Guyana
GEORGETOWN

a Republicii Cooperatiste Guyana vă transmit 
fericire personală, de progres și prosperitate

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

minlu. Datorită înde
lungatei dominații co
loniale și penetrației 
masive a monopoluri
lor străine tn sec- 
toarele-cheie ale eco
nomiei, 
vut de 
rioase 
primii 
proclamarea indepen
denței. Pentru a li
chida aceste stări de 
lucruri, guvernul a 
trecut Ia stabilirea 
controlului statului a- 
supra bogățiilor națio
nale și punerea lor In 
valoare în interesul 
dezvoltării țării, poli
tică ce n-a întîrziat 
să-și arate rezultatele 
pozitive. Veniturile 
realizate de pe urma 
exportului de bauxită 
și de alte produse na
turale sint acum des
tinate progresului și 
diversificării econo
miei naționale. în a- 
celași timp, în agri
cultură se dezvoltă 
larg sistemul coopera
tist. Pe plan extern. 
Guyana promovează o 
politică de

Guyana a a- 
Infruntat se- 

dificultăți 
ani de după

mii
în

nealiniere.

19.3(1
19.30
19,M

in stațiunile balneare
în stațiunile pentru cură bal

neară, a căror faimă a depășit 
granițele țării : So va ta (hotelu
rile Aluniș, Sovata), Herculane 
(hotelurile Roman. Cerna, Her
cules). Buziaș (hotel Parc). Slă- 
nic Moldova (hotel Perla). Că- 
ciulata (hotel Căciulata). în 
această perioadă se percep ta
rife reduse atit pentru cazare, 
cît și pentru masă. Costul unui 
sejur de 18 zile este de 396 lei. 
Cei ce solicită bilete de odihnă 
sau cură balneară pot obține 
informații suplimentare de la 
oficiile județene de turism.

Asigurărilor 
să urmăriți 
al televiziunii, 
a.c„ tragerea de

de
pe

Administrația 
Stat vă invită 
programul 1 
marți. 1 martie
amortizare a asigurărilor mixte 
de viată, pentru luna februarie.

Pentru ca și polițele dumnea
voastră de asigurare să parti- 

- cipe la această tragere, vă re
comandăm să achitați primele 
de asigurare la termenele stabi
lite.

PROGRAMUL I
Telex
Curs de limba germană 
Teleșcoală

16.39
16.35
17.05
17.35 Din țările socialiste
17,45 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.00 Cabinet de perfecționare profe

sională
18.20 Tragerea Pronoexpres
16.30 Un ctntec de demult
18.30 întrebări șl răspunsuri. Emisiune 

tn ajutorul lectorilor, propagan
diștilor șl cursanților din Învăță- 
mlnlul politico-ideologic de partid

20.10

22.35

(Urmare din pag. I)

în cîteva rînduri
• Echipa Steaua București a obținut 

o nouă victorie în cadrul turneului 
final de volei al „Cupei cupelor", care 
are loc la Woluwe Saint Lambert (în 
apropiere de Bruxelles). în cel de-al 
doilea joc, echipa română — deși 
condusă cu 2—0 la seturi — a luptat 
admirabil, reușind să egaleze și să 
obțină o victorie meritată in fața re
dutabilei formații cehoslovace Aero 
Odolena Vodă. Scor final : 3—2 
(17—19. 12—15, 15—12. 15—10, 15—12).

într-un alt meci, Radiotehnik Riga 
— Honved Budapesta 3—1 (15—10,
15-6. 10—15, 16—14)

După două zile de întreceri, in 
clasament conduc neînvinse echipele 
Steaua București (în prima zi 3—0 
cu Honved Budapesta) și Radioteh
nik Riga.

• Pe aripile vlntuiui : PATRIA — 
8,30; 12,15; 16,15; 20.
• Fire care se rup : CENTRAL —• 
9.13; 11,30; 13,43: 16; 18,15: 20,30.
• Răscoala : SCALA — 9.15: 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Un surîs, o palmă* un sărut : 
SALA PALATULUI — 15; 17.15;
20.15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30. FAVORIT — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30.
• învingătorul: FESTIVAL — 9,15; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
LATUL SPORTURILOR ȘI 
TURTI — 18,30.
• Șatra : EXCELSIOR - 9; 
13.30; 16 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cadavre de lux : CAPITOL 
8.45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21.
• Setea : TIMPURI NOI — 
12,30; 16; 19.30.
• Accident : GRIVITA — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, MODERN — 9: 11,15; 13.30: 
16: 18.15; 20.30.
• Parada Chaplin : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, DOI
NA — 12,30; 15; 17,30; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11.
• Ultima jertfă : COTROCENI — 
10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt ț/
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45: 18: 20,15. FLAMURA
- 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Trăind In libertate : FLAMURA
— 9.

PA- 
CUL-

11,15;
18.15; 20.30, VICTORIA —

9;

• Fiecare moare singur : EFORIE
— 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 30.45.
• Legenda șerifului din Tennes
see : VOLGA - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. BUCEGI — 15,30; 
17,45; 20.
• Nunta — 9,43, Suflete zbuciuma
te — 11,45; 14. Iubirea actriței 
Sumako — 16.15, Zece negri miti
tei - 18.30; 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• O vară cu un cowboy — MO
ȘILOR — 16; 18; 20.
• Haiducii lui Șaptecaî t FLO
RE ASCA — 15.30; 18; 20,15.
• Nopți și zile : VIITORUL — 
15.30; 19.
• Adevăratul cutaj ; DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.15, GIU- 
LEȘTT — 10: 15,30; 17.45: 20.
• Copil de suflet : CASA 
MULUI — 10; 12; 14; 16: 18;
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 
18,15; 20.15.
• Papillon : PACEA — 16; 19.
• Să nu lipsiți de la tntîlnire : 
UNIREA - 15.30; 17,45; 20.
• Soarele alb al pustiului : LIRA
— 15,30: 18; 20.15.
• Africa Express : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30.
• Serenadă pentru etajul XII : 
FERENTARI - 15,30; 18; 20.
• Sclava iubirii : ARTA — 15.30; 
17,45: 20.
• Povestea dragostei ; MUNCA — 
15,45; 18; 20,15* RAHOVA — 16; 
18.15: 20.30.
• Expresul bulgărilor de zăpadă î 
POPULAR — 15,45; 18; 20.15.
• Pianul tn aer : 
15,45; 18; 20.
• Tufă de Veneția :
— 16; 18: 20.
• Pentru un pumn 
FLACARA — 10; 12;
• Pinocchio : VITAN -
• Vaporul alb : VITAN
• A treia Încercare : CRÎNGAȘI 
- 17.

teatre

piept „pentru că fiecare se 
mindrește cu ce are". 
Una dintre aceste de
corații a fost acordată 
.pentru curajul cind a 

rănit". Brevetul l-am 
alături de un alt 

păstrat cu grijă, în 
am citit felicitările a-

FIL- 
20, 
16;

COSMOS —

PROGRESUL

de... ceapă : 
14: 16; 18; 20.

14,30; 16.
- 18; 20.

• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Danton — 19, (sala nuca): 
Părinții teribili — 19.30\
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului) ; Ciclul 
„Beethoven*. Integrala lucrărilor 
camerale (153 de ani de la moar
tea compozitorului) — 20.
o Opera Română ; Frumoasa din 
pădurea adormita (spectacol pen
tru muncitorii din sect. 3) — 19. 
q Teatrul de operetă ; Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Mâgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19, (sala Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul 
dragostei și al tntimplârii —• 19,30.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Viziuni flamande
— 19.
• Teatrul Giuleștî ; Hotel „Zodia 
gemenilor* —- 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) ; Deschis pen
tru renovare — 19,30, (sala Victo
ria) : E nemaipomenit — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Bunica 
se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Concert de muzică 
populară românească — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă* : Pinoc
chio — 17.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Ninigra și Allgru — .
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10.
• Circul București : Iosefinl și 
arena magică — 19.30.

17.

fost 
aflat 
act, 
care 
dresate cooperatorului Ion 
Gh. Luca „pentru succesele 
de pină acum in campania 
agricolă de toamnă și în 
lupta pentru recolte boga
te". Semnează : președin
tele consiliului popular al 
comunei Solești.

Urcăm in timp, pe trun
chiul acestui viguros și 
simbolic arbore genealogic. 
La alungarea fasciștilor 
ștafeta datoriei o preia Du
mitru. „Ne-am așezat îm
potriva hitleriștilor mai în- 
tii la București, în august 
’44. Apoi, campania din 
Ungaria, din Cehoslovacia. 
Rănit am fost și eu, ca și 
tata la Oituz. Numai că 
rana asta am căpătat-o în 
Banșka-Bistrița, în munții 
Tatra. într-o zi de ianuarie. 
Dar ce vă spun eu sint lu
cruri cunoscute pină și de 
Claudia, fiica mea. elevă la 
liceul de construcții din 
Vaslui. Ca să nu mai adaug 
că la primărie se află un 
monument unde sint scrise 
în piatră și numele cîtorva 
oameni 
meu : 
Vasile Apetroaie, 
Stingaciu, 
Sandu Dumitru.
au căzut la datorie, lupți nd 
Împotriva fascismului". (Du
mitru

Da. 
ment. 
chinat

mul război mondial. SI mai 
e. pe o muchie a satului, 
casa Doamnei Elena Cuza, 
unde multe generați! de so- 
leșteni au învățat carte. A- 
daugă prof. Elena Clubară, 
directoarea școlii : „Au în
vățat pină de curind. pentru 
că ne-am construit local 
nou, cu 8 săli 
laboratoare și 
tru pionieri.
doar 14 elevi 
sesc pentru a

de clasă, cu 
cameră pen-
Pe comună 
ne mai lip- 
tmplini mia.

din contingentul 
Neculai Mardare. 

Costică 
Nicolae Postu, 

Cu totii

Luca).
există acest monu- 
Și mai e unul tn- 
celor căzuti în ori-

• Peste 2 000 de spectatori au ur
mărit aseară in sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală cea de-a 2-a reu
niune de verificare a lotului repu
blican de box. într-unul din cele mai 
interesante meciuri ale galei, la ca
tegoria ușoară, Simion Cutov l-a în
vins la puncte (decizie 3—2) pe Ion 
Budușan. La aceeași categorie. Ca- 
listrat Cuțov a cîștigat prin K.O. teh
nic, in rundul 3, meciul cu Ștefan 
Roșu O dispută spectaculoasă au 
furnizat în limitele categoriei pană 
Gheorghe Otelea și Jenei Vancea, 
victoria revenind la puncte primu
lui pugilist. Alte rezultate : catego
ria muscă : Ibrahim Faredin întrece 
la puncte pe Nită Robu ; Dumitru 
Burdihoi dispune Ia puncte de Paul 
Dragu ; categoria cocoș : Dinu Teo
dor bate la puncte pe M. Donciu ; 
N. Neagu cîștigă La puncte în fața 
lui N. Stoenescu : 
ușoară : Ilie Dragomir 
cu Florian Livadaru.

® „PROIECTUL AVAT- 
ȘINSKI". Savanții sovietici stu
diază condițiile care ar permite un 
foraj la o adîncime de 6 km, la 
baza vulcanului Avatșinskt din 
Kamciatka. (Peninsula Kamciatka 
numără 160 de vulcani, dintre care 
28 sint activi). în cadrul investi
gațiilor făcute în vederea realiză
rii acestei temerare operațiuni, 
menită să pună în valoare uriașa 
energie geotermică din zonă, spe
cialiștii au calculat că vulcanul A- 
vatșinski „înmagazinează" un po
tențial energetic suficient pentru a 
acționa, timp de un secol, o cen
trală de un milion kW.

protecția animalelor și, respectiv, 
a naturii, a fost inițiat un „pro
gram de salvare a elefantului". în 
prezent se desfășoară o operațiune 
de „recenzare" la scara continen
tului, primele rezultate confirmind 
o surprinzătoare scădere a popu
lației de elefanți din unele țări 
— ca, de exemplu, in Uganda, 
unde, în parcul național Kabalega, 
au fost numărați în total doar 
2 600 exemplare, față de peste 14 000 
In 1973.

__ KI ti"IF KT TJUr Jw .... -Xw JC/ JL Jl Xli A

categoria semi- 
face meci nui

simplu băr- 
tenis pentru

• Finala probei de 
bați a Turneului de 
tineret de la Sofia se va disputa în
tre românul Florin Nită și 
vacul Lacek. Tn semifinale 
învins cu 
Todorov, 
minat cu 
velonis.

cehoslo- 
Niță l-a 
bulgarul 
l-a eli

6—0. 3—6. 6—2 pe 
în timp ce Lacek
6—3, 6—3 pe grecul Kala-

• „SALVAȚI ELEFAN
ȚII!" Printre speciile amenințate 
cu dispariția se numără $1 ele
fantul african. O cauză frecventă 
a împuținării elefanților o consti
tuie. în ciuda unor interdicții 
stricte, braconajul practicat pe 
scară largă, datorită prețiosului 
fildeș al colților. Sub auspiciile a 
două organizații mondiale pentru

® LEGUMELE FIERB SI 
IN... APA RECE — asigură 
autorii suedezi ai unul dispozitiv 
extrem de simplu, care permite e- 
fectuarea unei operațiuni aparent 
paradoxale. într-un vas special se 
fixează doi electrozi, apa avînd 
rolul de conductor. în felul acesta 
se economisește atit energie, cit și 
timp. întrucit legumele fierb de 
cinci ori mai repede.

® FENOBAC. Această de- 
numire desemnează un nou pre
parat chimic, destinat combaterii

poluării mediului cu petrol sau cu 
diferite reziduuri organice toxice și 
netoxice. Datorită proprietăților 
sale remarcate de specialiști, acest 
preparat, de fabricație britanică, 
este utilizat și la curățarea izvoa
relor de apă potabilă. Un singur 
gram de „fenobac" conține 2 mi
liarde de bacterii care au calitatea 
de a „absorbi" benzină, uleiuri etc.

© PIATRĂ „SINTETICĂ". 
Imitînd In condiții de laborator 
procesele din interiorul unui vul
can, experți vest-germani au ob
ținut o „piatră sintetică", ale cărei 
proprietăți o recomandă pentru a 
fi folosită în construcții. Datorită 
structurii sale poroase, piatra sin
tetică — denumită „zitan" 
de cinci ori 
tonul armat, 
zistă bine la 
tine dintr-un 
fi preparată 
inclusiv nisip și șisturi cristaline.

denumită „zitan" — este 
mai ușoară declt be- 
dar este solidă și re- 
umiditate. Ea se ob- 
lut special, dar poate 

și din alte materiale,

fiind primul stat lati- 
no-american care a 
găzduit o conferință a 
țărilor nealiniate (la 
nivelul miniștrilor de 
externe) în 1972.

Deși situate la
de kilometri depărtare 
una de alta. între 
Republica Socialistă 
România șl Republica 
Cooperatistă Guyana 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare care cunosc un 
curs ascendent. O 
contribuție deosebită 
la realizarea acestei 
evoluții a adus-o vizi
ta întreprinsă în tara 
noastră in 1975 de 
premierul Forbes Burn
ham. vizită In cursul 
căreia au fost semnate 
un protocol privind 
dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, precum și 
un șir de acorduri pe 
plan economic, 
deschid 
rodnice adîncirii 
laborării reciproc 
vantajoase dintre cele 
două țări și popoare.

care 
perspective 

co- 
«-
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ță. Ori să vorbească despre 
mai tinerii ori bătrinii sa
tului care își dau fiicele ori 
feciorii pe la meserii, la o- 
raș, așa cum se fntimplă și 
in spița Cuca. Ori despre 
ce se află la magazinul să
tesc nou, ori despre felul 
cum își fac azi oamenii de 
pe aici casele. Nu. omul al 
cărui tată a fost alături de 
Constantin Turcanu la a- 
saltul redutelor, pe clmpul 
de luptă al războiului de

Prezent la datorie!“
Soleștiul are azi peste 80 
de intelectuali care trăiesc 
și muncesc aici. Eu sint 
una din fiicele satului. Dar 
mai sint Anica Mercore, 
profesoara de biologie, Lu
cia Ponea, învățătoare. Ion 
Miron, tehnician veterinar, 
ca să numesc doar pe 
cițiva din foștii noștri 
elevi...".

„Mai ies să văd lumea", 
zice veteranul Ion Gh. 
Luca. Adică, realitățile de 
azi ale Soleștilor. „Și pen
tru că multe lucruri pentru 
mine par a fi de sărbătoa
re. mă gătesc și eu cu ce 
am mai frumos".

Spuneți-ne ceva despre 
una din aceste sărbători.

Ne ;
Luca 
vinte , 
tarea , 
munei' 
de ulițe de lingă fosta casă 
a Doamnei Elena Cuza. lu
crare despre care are știin-

așteptam ca Ion Gh. 
să înfățișeze in cu- 
„lucrarea pentru mu- 
centrului civic al co- 

sus, la răscrucea

independență. ne-a vorbit 
cu tîlcul lui despre o altă 
sărbătoare.

— Nu cu mult timp în 
urmă m-a tras curentul, nu 
știu ce s-a întîmplat. și-am 
pătit ceva la ochi. Nepoata 
mea, Claudia, mă ia de 
mină și-mi zice : „Hai la 
doctor". Doctorul Gheorghe 
Pruteanu, de aici, mă în
treabă de sănătate, așa, 
cum vine vorba. „Apoi, zic, 
de cind am fost rănit pe 
la Oituz, eu n-am știut de 
spital". „îmi pare rău. zice 
și el. dar acum trebuie să 
mergi să vezi și spitalul de 
azi. că pentru oameni e fă
cut, nu?“... Vine mașina și 
dus mă văd. la policlinică, 
la Vaslui. De acolo, bilet 
urgent pentru spitalul cel 
nou. Și abia ce-am ajuns 
că m-au luat In primire 
două fete îmbrăcate în alb 
și direct in „albia" dîn ca
mera de baie. M-au spălat 
cu buretele — auziți : cu

buretele au fost spălate oa
sele mele de aproape 88 de 
ani 1 — și după aceea ci- 
teva zile in șir o grămadă 
de doctori și domnișoare 
și-au pierdut timpul cu o- 
chiul meu. Incit, uite, nu 
mai am nimic, văd iepurele 
pină de pe dealul celălalt, 
fără să mă ajut cu ochela
rii... Păi nu-i și acesta un 
lucru de sărbătoare 7

...Prezent Ia datorie ! a 
rostit neamul Luca, din 
Solești, județul Vaslui, cind 
în urmă cu o sută de ani 
tara își chema fiii sub dra
pel, deoarece, așa cum spu
nea Kogălniceanu. „...voim 
să fim independenți, pentru 
că voim să trăim viata 
noastră proprie".

...Prezent la datorie ! ros
tește apăsat neamul Luca, 
din Solești, județul Vaslui, 
în urmă cu 60 de ani, cind 
țara iși cheamă 
Oituz, la MărășeștI, 
răști, să dovedească 
nului cotropitor că 
cea nu se trece".

...Prezent la datorie ! spun 
apăsat cei din neamul 
Luca. din Solestii de Vas
lui, in urmă cu 33 de ani, 
cind patria își chema fiii la 
luptă pentru înfringerea 
definitivă a fascismului.

...Prezent la datorie ! spun 
de azi ale acestui 
arbore genealogic, 

din puternicul co
tării. fapte dăruit» 
libere și indepen-

fiii Ia 
la Mă- 
dușma- 
.,pe ai-

faptele 
viguros 
vlăstar 
pac al 
patriei 
dente. poporului stăpln de- 
plin în casa și In țara lui.

Latinii obișnuiau să afir
me că „Istoria este lumina 
adevărului". Lumină ivită 
din zbuciumul, din viața de 
muncă și luptă a unor oa
meni, precum cei din „spi
ța Luca" din Soleștil de 
Vaslui.

După calculele specialiștilor, insta
lațiile industriale, aflate în pre
zent în construcție, vor funcționa 
anul viitor cu întreaga capacitate: 
50 000 mc de „zitan" pe an.

• ALCOOLUL, ALĂTURI 
DE CATACLISME. Potrivit 
unui studiu recent, accidentele de 
circulație au provocat anul trecut 
în Franța 13 787 de morți și 357 451 
de răniți, din care 102 059 răniți 
grav. Răspunderea pentru produce
rea accidentelor, potrivit studiului, 
revine în proporție de 38 la sută 
unor persoane care s-au urcat la 
volan după ce au consumat canti
tăți excesive de alcool. Totul sa 
petrece — scriu ziarele franceze — 
ca și cum in fiecare an ar fl 
șters de pe harta Franței un oraș 
cu o populație medie de 14 000 lo
cuitori sau ar avea loc un cata
clism natural de pe urma căruia 
s-ar înregistra 300 000 de victime.

• DESCENDENȚII TRI
BULUI „URU“. Etnografi din 
R. D. Germană au descoperit pe 
apele lacului Titicaca (la granița 
dintre Peru și Bolivia, la o altitu
dine de peste 3 800 m), reprezen
tant! ai străvechiului trib „uru", 
considerat ca fiind complet dispă
rut. S-a constatat că membrii a- 
cestui trib trăiesc, ca și strămoșii 
lor, izolați pe „insulele plutitoare" 
ce se formează din trunchiuri și 
plante de apă, 
cresc alte plante tinere, viguroase. 
Principala lor 
pescuitul.

defectelor de suprafață, fibra de 
sticlă fiind, totodată, acoperită cu 
o peliculă subțire de rășină pentru 
a 1 se păstra proprietățile. Aceste 
fibre se vor folosi in telecomu
nicații.

deasupra cărora

îndeletnicire este

• STICLA IN COMPE
TIȚIE CU OȚELUL. In lab°- 
ratoarele americane Beli a fost e- 
laborată o tehnică nouă de fabri
care a fibrelor de sticlă. Acestea 
au grosimea unui fir de păr, dar 
sint mai rezistente decit o sirmă 
de otel cu același diametru. Re
zistența deosebită se obține mai 
ales prin eliminarea completă a

® EFECTELE INFLAȚIEI. 
Lady Churchill, soția fostului prim- 
ministru al Marii Britanii, a pus 
recent în vînzare unele bunuri de 
familie, printre care și cîteva ta
blouri pictate de soțul său. Mo
tivul, relatează agenția France 
Presse, este nevoia „de a face față 
dificultăților provocate de inflație 
în Marea Britanie". După cum a 
declarat deputatul conservator Win
ston Churchill (nepotul fostului 
premier britanic), lady Churchill a 
rămas, la moartea soțului său, în 
urmă cu 12 ani, cu o bună parte 
din averea familiei, dar rata in
flației a fost atit de înaltă, incit 
bunurile moștenite nu au putut 
rezista deprecierii rapide. Acum, in 
virstă de 91 de ani, lady Churchill 
recurge la vinzarea unor bunuri. 
Inclusiv a unor obiecte de valoare 
sentimentală.
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ÎN SPIRITUL PREVEDERILOR ACTULUI FINAL

AL CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

Pentru o largă cooperare 
în vederea protecției mediului

P.C. din Spania a prezentat listele 
de candidați pentru alegerile generale 
Dolores Ibarruri și Santiago Carrillo vor candida la Madrid 

și, respectiv, la Sevilla și în Asturia

înconjurător
GENEVA 22 — La Palatul Națiu

nilor din Geneva, au început lucră
rile celei de-a V-a reuniuni interna
ționale a consilierilor guvernamentali 
din țările membre ale Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa.

Obiectul conferinței este dezbate
rea aspectelor complexe privind me
diul înconjurător, stabilirea, prin 
eforturi conjugate, a unor măsuri 
care să conducă la asanarea și pro
tecția mediului Înconjurător In Eu
ropa.

La reuniunea Comisiei economice a O.N.U.

pentru Africa

MĂSURI DE STIMULARE A PRODUCȚIEI AGRICOLE
KINSHASA. — La Kinshasa a avut 

loc o reuniune, la nivel de experți, 
a Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Africa, la care au luat parte repre
zentanți a 26 de state de pe conti
nent, precum și observatori din par
tea unor organizații internaționale.

Printre proiectele de rezoluție 
adoptate se află cele referitoare la 
utilizarea creditelor Fondului inter
național de dezvoltare a agriculturii

In sprijinul mișcărilor de eliberare națională
Comunicatul comun cu privire la reuniunea la nivel înalt 

de la Lome
LOME 22 — Comunicatul comun 

publicat la Lome cu privire la reu
niunea cvadripartită Ia nivel Înalt, la 
care au luat parte șefii de stat Gnas
singbe Eyadema (Togo). Sangoule 
Lamizana (Volta Superioară). Seyni 
Kountche (Niger) și Moussa Traore 
(Mali), arată că „participanții și-au 
exprimat încă o dată solidaritatea lor 
totală cu popoarele aflate ineă sub 
dominație străină, reafirmînd dreptul 
inalienabil Ia autodeterminare al a- 
eestora și recunoscind legitimitatea 
luptei lor pentru eliberarea națio
nală".

In ce privește problemele econo
mice mondiale, cei patru șefi de stat 
au reafirmat sprijinul lor pentru in
stituirea și dezvoltarea unni nou tip

Cheltuielile militare au atins 
un nedorit record: 388 miliarde dolari 
Un studiu al Consiliului Economic și Social al O.N.U. subliniază 
necesitatea reducerii bugetelor militare, a încetării cursei 

înarmărilor
Consiliul IȘconomlc șl Social al 

O.N.U. a difuzat, la New York, stu
diul intitulat „înarmarea și dezvol
tarea", în care se arată că în 1976 
cheltuielile militare in întreaga lume 
au atins, potrivit calculelor estimati
ve, clfra-record de 388 miliarde do
lari, reprezentînd 5,7 la sută din vo-

★
GENEVA — în cadrul ședinței din 

22 februarie a Comitetului de dezar
mare de la Geneva, delegația 
U.R.S.S. a supus atenției Comitetu
lui proiectul Tratatului privind in
terzicerea totală și generală a expe
riențelor cu arma nucleară.

Luînd cuvîntul în ședința plenară,

O CERINȚĂ DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ A CAUZEI PĂCII>
' ■■ "■"1 1 " 1 ■ 1 .............. ...................... ..

Fructificarea condițiilor existente pentru accelerarea 
unei reglementări juste și durabile in Orientul Mijlociu

Evoluțiile intervenite în ultimul 
timp în Orientul Mijlociu atestă o 
vie preocupare pentru instaurarea 
unei păci durabile și juste în această 
regiune atît de greu încercată de-a 
lungul deceniilor, care a constituit și 
constituie un acut focar de încordare, 
în prezent, asistăm la intense con
tacte. consultări și demersuri diplo
matice vizînd o reglementare glo
bală a problemelor Orientului Mijlo
ciu.

Poporul român, legat printr-o 
strînsă prietenie și solidaritate de 
popoarele arabe, urmărește cu viu 
interes eforturile acestora în direc
ția realizării păcii, intensificarea cău
tărilor pentru o reglementare paș
nică în Orientul Mijlociu. în intere
sul tuturor popoarelor din regiune. 
Pentru un asemenea curs s-a pro
nunțat și a acționat cu hotărîre. din 
primul moment, tara noastră. După 
cum este cunoscut. România a 
militat șl militează cu neabă
tută fermitate pentru solutib- 
narea pe cale politică a problemelor 
Orientului Mijlociu, pentru realizarea 
unei păci trainice și juste, care să 
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, la soluționarea pro
blemei poporului palestinean — in
clusiv formarea unui stat palesti
nean independent și democratic — la 
asigurarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din zonă. în 
concordanță cu această poziție pro
fund principială, poziție susținută în 
toate împrejurările, în documentele 
de partid și de stat. România a luat 
parte activă la eforturile depuse în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
în alte foruri internaționale, pentru 
definirea căilor concrete de regle
mentare a problemelor din regiune.

Pe bună dreptate se poate aprecia 
că soluționarea situației din Orien
tul Mijlociu constituie o necesitate 
imperioasă, o cerință stringentă a 
vieții internaționale. Această necesi
tate este impusă în primul rînd de 
riscurile pe care le comportă, atît 
pentru cauza păcii în regiune, 
dar și pe plan mai larg, menținerea 
la un „nivel critic" a acestui focar 
de încordare : perpetuarea acestei

pe continent
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate

rilor, reprezentantul tării noastre 
s-a pronunțat pentru traducerea în 
viață a prevederilor privind îmbu
nătățirea și conservarea mediului în
conjurător, în conformitate cu preve
derile Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. El a subliniat importanța 
convocării unei conferințe la nivel 
european, care să discute și să stabi
lească măsuri concrete pentru pro
tecția mediului înconjurător la nive
lul continentului nostru.

pentru stimularea producției de ali
mente în Africa, precum și la mobi
lizarea resurselor necesare aplicării 
pe continent a programelor acestui 
organism al Națiunilor Unite.

în cadrul reuniunii au fost exami
nate alte două proiecte de rezoluție î 
primul privind realizarea unor pro
grame integrate privind produsele de 
bază, iar al doilea referitor la dez
voltarea transporturilor pe continent.

de cooperare Intre popoare, pe baza 
egalității, dreptății și echității și 
pentru suveranitatea permanentă a 
statelor asupra resurselor lor natu
rale, subliniind necesitatea aplicării 
unor prețuri juste la materiile prime 
exportate de statele în curs de dez
voltare.

In Togo s-au deschis, luni, lu
crările celei de-a 28-a reuniuni ordi
nare a Consiliului ministerial al Or- 
?anizației Unității Africane (O.U.A.). 
n cuvîntarea inaugurală, președinte

le țării-gazdă, Gnassingbe Eyadema, 
a făcut un apel către țările partici
pante să acționeze pentru lichidarea 
regimurilor rasiste din Africa aus
trală.

lumul global al producției mondiale, 
în ultimul deceniu, relevă documen
tul amintit, cheltuielile militare au 
crescut, anual, în medie cu 2,5 la 
sută, procent echivalent cu aproxi
mativ jumătate din ritmul de crește
re a veniturilor naționale ale tuturor 
statelor.

★
reprezentantul U.R.S.S. a subliniat 
necesitatea traducerii cît mai grab
nice în viață a hotărîrii Adunării 
Generale a O.N.U. privind interzice
rea generală a experiențelor nucle
are. U.R.S.S., a spus vorbitorul, este 
gata să colaboreze cu toate statele 
pentru rezolvarea acestei probleme.

situații este cu atît mai periculoasă 
în condițiile acumulării de noi mij
loace de distrugere. în prezent po
tențialul militar concentrat în regiu
ne fiind considerabil superior celui 
existent - în timpul ultimei confla
grații. în acest sens, pledează șî 
necesitățile procesului de edificare a 
securității europene ; așa cum se 
știe, în Actul final al Conferinței de 
la Helsinki, pornindu-se de la legă
tura strînsă dintre regiunea medite
raneană și Europa, a fost exprimată 
preocuparea statelor participante 
pentru instaurarea păcii în această 
regiune, ca parte componentă a 
securității europene — cerință șl 
mai stringentă în contextul pregăti
rilor pentru apropiata reuniune de 
la Belgrad. Totodată, pledează în 
același sens și rațiuni de ordin econo
mic, înscriindu-se în acest ansamblu 
cerința reconvertirii spre scopuri 
pașnice a marilor fonduri cheltuite 
pentru înarmări, care apasă tot mai 
greu asupra unor țări din regiune, 
mai ales în condițiile crizei econo
mice.

încurajator este faptul că în pre
zent există întrunite, mai mult ca 
oricînd, condiții și posibilități pen
tru declanșarea unui susținut proces 
politico-diplomatic in vederea in
staurării păcii in regiune. Se eviden
țiază tot mai pregnant tendințe și 
puncte de vedere realiste, se remar
că un spirit de receptivitate mal 
pronunțat, se afirmă voința politică 
a părților direct implicate, cît și a 
altor state de a se asigura o soluțio
nare justă și durabilă a probleme
lor deschise.

„Perspectivele de pace n-au fost 
niciodată atît de bune ca in prezent" 
— declara recent președintele Egip
tului. Anwar Sadat, subliniind că 
„nu trebuie pierdută această ocazie", 
iar primul ministru iordanian arăta 
că „arabii depun eforturi pentru a 
face din anul 1977 un an al păcii și 
stabilității". „Pentru prima dată in 
istoria modernă, in prezent există o 
veritabilă posibilitate de pace Intre 
arabi și israelieni" — releva la rîn- 
dul său ziarul „Al Rai".

Imperativul accelerării eforturilor 
in această direcție a fost puternic

MADRID 22 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Spania a dat pu
blicității, la Madrid, listele de candi
dați pentru alegerile legislative ge
nerale — informează agențiile France 
Presse și U.P.I. Președintele partidu
lui, Dolores Ibarruri, se află în frun
tea listei electorale din Madrid, iar 
secretarul general. Santiago Carrillo, 
va candida în orașul Sevilla, din 
Andalusia, și în provincia Asturia. 
Agențiile citate precizează că pe lis
tele P.C.S. pentru Camera inferioară 
a viitorului for legislativ spaniol se 
află înscriși 134 de candidați. Pentru

Vizita in R. D. Germană 
a delegației 

de activiști ai P.C.R.
BERLIN 22 (Agerpres). — Delega

ția de activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de Dumitru 
Bălan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.. care, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., se află în 
R.D. Germană pentru schimb de ex
periență în domeniul metalurgiei, a 
fost primită marți de Giinter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

La convorbire, care a avut loc în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
luat parte Gerhard Tautenhahn, șe
ful Secției construcții de mașini și 
metalurgice a C.C. al P.S.U.G.

A fost prezent Constantin Niță, 
ambasadorul României în R.D. Ger
mană.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-palestinene • O problemă esențială

— participarea O.E.P. la viitoarele negocieri
AMMAN — La Amman au înce

put, marți, convorbiri între repre
zentanți ai Iordaniei și membrii u- 
nei delegații a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, condusă de 
Khaled Fahoum, președintele Consi
liului Național Palestinean.

Referindu-se la aceste convorbiri, 
Fahoum declara că vor fi examinate i 
cu precădere probleme privind dia
logul iordaniano-palestinean. El a 
precizat că aceste probleme au fost 
deja dezbătute cu prilejul unor con
vorbiri pe care le-a avut cu regele 
Hussein, cînd s-a convenit ca dialogul 
iordaniano-palestinean să aibă la 
bază rezoluțiile reuniunii arabe la 
nivel înalt de la Rabat (octombrie 
1974).

CAIRO — Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, l-a primit marți pe 
ministrul de externe al Franței, 
Louis de Guiringaud. care efectuează 
o vizită oficială la Cairo. După cum 
Informează agenția M.E.N., Guirin- 
gaud i-a remis lui Sadat un mesaj 
din partea președintelui Franței. Va- 
lăry Giscard d’Estaing.

într-o declarație făcută la sfîrși- 
tul convorbirilor avute cu vicepre- 
mierul și ministrul de externe al E- 
giptului. Ismail Fahmi, Guiringaud a 
apreciat că 1977 se prezintă ca anul 
cel mai favorabil de pînă acum pen
tru soluționarea conflictului din O- 
rientul Apropiat. După opinia ex
primată de ministrul francez, proble
ma palestineană este o problemă de 
fond a conflictului și. în consecin
ță, nu se poate ajunge la o soluțio
nare a crizei din Orientul Apropiat 
fără o reglementare echitabilă a pro

subliniat și în timpul recentei întîl- 
niri dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia: 
„Noi considerăm că, în actualele îm
prejurări internaționale, se impun 
eforturi susținute pentru a se obține 
in acest an, dacă nu o soluție defi
nitivă, cel puțin pași importanți în 
direcția unei păci trainice și juste", 

însăși evoluția evenimentelor pune 
în evidentă necesitatea de a se ac
ționa cu hotărîre. neîntîrziat. pentru 
o soluționare efectivă, pe cale poli
tică. a problemelor. Orice amînare 
sau tărăgănarea adoptării unor mă
suri concrete în această direcție ar 
putea accentua riscul unei noi con
flagrații. cu consecințe imprevizibile 
atît asupra păcii și securității în 
această regiune, cît și pe plan' inter
național. Interesele majore ale po
poarelor din Orientul Mijlociu, inte
resele tuturor popoarelor cer să se 
facă totul pentru fructificarea con
dițiilor favorabile existente în pre
zent, astfel ca anul 1977 să fie anul 
unei cotituri radicale, să marcheze 
noj pași înainte pe calea unei solu
ționări efective, durabile, a situa
ției din regiune.

în acest context este pe deplin 
Justificat interesul manifestat pentru 
reluarea Conferinței de pace de la 
Geneva. După cum se știe. în ulti
mele săptămîni au avut loc intense 
consultări și demersuri diplomatice 
avînd ca temă convocarea conferin
ței. Această activitate Iși găsește su
port în recomandarea Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind convocarea 
Conferinței de Ia Geneva, în prima 
jumătate a anului 1977. Sintetizînd 
concluziile recentului său turneu în 
Orientul Mijlociu, secretarul genera] 
al O.N.U. aprecia că „există o auten
tică voință de a se relua procesul de 
negocieri", „condițiile pentru re- 
convocarea Conferinței de Ia Ge
neva fiind mai favorabile decît 
oricînd în trecut". O condiție 
esențială pentru succesul conferinței 
o constituie, fără îndoială, partici
parea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe

Camera superioară, P.C.S. a decis să 
înscrie candidați pe liste comune cu 
alte partide democratice.

Publicarea listelor de candidați, a- 
preciază observatorii politici din 
Madrid, se înscrie în cadrul efortu
rilor partidului comunist de a-și des
fășura activitatea deschis, pe căi le
gale. Se remarcă, de asemenea, că 
listele electorale au fost date publici
tății în ziua în care expiră intervalul 
în care autoritățile trebuie să dea un 
răspuns la cererea de legalizare pre
zentată de P.C.S. la 11 februarie a.c.

Manifestări cu prilejul 
aniversării centenarului 
independenței de stat 

a României

BOGOTA 22 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea in Columbia a 
centenarului independentei de 
stat a României, la Cartagena a 
fost inaugurată o săptămină a 
culturii românești. Cu acest pri
lej au fost deschise o expoziție 
de fotografii si afișe si o expo
ziție de carte. De asemenea, pe 
ecranele cinematografelor din 
Cartagena sint prezentate mai 
multe filme românești. Intre 
care „România astăzi". „Bucu
rești", ' „Comori turistice din 
România",

blemei poporului palestinean. „Noi 
sprijinim punctul de vedere egip
tean bazat pe necesitatea participă
rii Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la tratativele de pace de 
la Geneva", a subliniat Guiringaud.

După ce a subliniat necesitatea 
continuării eforturilor internaționale 
pentru a se ajunge la o pace justă 
în Orientul Apropiat, ministrul fran
cez a declarat că în acest scop va 
efectua, la sfîrșitul lunii martie, o 
vizită oficială în Israel.

ITALIA

Un grup de elemente 
neofasciste In fața justiției

ROMA 22 (Agerpres). — La Bres
cia a început procesul intentat unul 
grup de elemente neofasciste consti
tuite în organizația „Sam-Mar". Pe 
banca acuzaților se află un număr 
de 30 de membri al organizației, în 
frunte cu unul din șefii lor. C. Fu- 
magalli. acuzați de atentat împotriva 
ordinii democratice și de pregătirea 
unui complot antistatal.

Potrivit relatărilor ziarului „Paese 
Sera", scopul principal al organiza
ției consta în pregătirea unei lo
vituri de stat. Pentru aceasta ei 
strîngeau arme și muniții și desfă
șurau o vie activitate de atragere 
de noi membri.

rarea Palestinei. Este limpede că 
nu se poate solicita recunoașterea 
Israelului de către statele arabe atîta 
vreme cît acesta persistă în refuzul 
de a recunoaște O.E.P. ca reprezen
tant legitim al poporului palestinean 
și avînd, ca atare, dreptul de a par
ticipa la Conferința de la Geneva. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît este 
astăzi larg recunoscut că o soluțio
nare cu adevărat trainică este de 
neconceput fără rezolvarea proble
mei poporului palestinean — com
ponentă esențială și inalienabilă a 
situației din Orientul Mijlociu.

Desigur, în reglementarea situației 
din Orientul Mijlociu se impune. în 
primul rînd, creșterea rolului O.N.U. 
— fiind vorba de o problemă care 
privește întreaga comunitate a națiu
nilor și care reclamă sprijinul larg al 
tuturor forțelor Iubitoare de pace, 
aportul statelor în măsură să contri
buie la găsirea unor soluții viabile.

Sprijinind pe deplin eforturile pen
tru soluționarea pe cale pașnică a 
situației din Orientul Mijlociu, țara 
noastră consideră că. în condițiile 
actuale, avînd în vedere stadiul atins 
în clarificarea unor probleme, afir
marea unor idei realiste cu privire la 
căile de reglementare a situației, 
pe de-o parte, iar pe de altă parte 
perpetuarea tensiunii, continuarea 
înarmărilor, se Impune mai mult ca 
oricînd intensificarea acțiunilor unite 
ale tuturor statelor șl popoarelor, ale 
tuturor forțelor înaintate ale lumii 
contemporane pentru lichidarea defi
nitivă a acestui focar de încordare și 
conflict.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. România, ca și în trecut, 
va face tot ce depinde de ea și va 
sprijini toate eforturile pentru regle
mentarea situației din Orientul Mij
lociu. astfel ca această regiune să de
vină o zonă a păcii, în care popoa
rele respective, eliberate de amenin
țarea războiului, să poată trăi în 
bună înțelegere și colaborare, să-și 
consacre energiile creatoare progre
sului și bunăstării.

Dumitru ȚINU

DRAMA TINERETULUI
După ani de studii —fârâ locuri de muncă

în Italia, universități în 
fierbere. De cîteva zile> univer* 
sitățile din Roma, Milano, Palermo, 
Bologna, Torino. Florența și Nea- 
pole sint în fierbere. Amfiteatrele 
și sălile de cursuri au fost ocupate 
de studenți ; în majoritatea cen
trelor universitare din peninsulă 
au fost organizate mari mitinguri, 
demonstrații și adunări studențești, 
care vor culmina cu greva na
țională a studenților și persona
lului din universități, Inițiată de 
confederația celor trei centrale sin
dicale t C.G.I.L. — C.I.S.L. — 
U.I.L.

Noul val de mișcări studențești 
din Italia, care, prin proporțiile lor, 
amintesc de marile frămintări din 
1968 din diferite țări occidentale, 
are la origine, după cum se arată 
într-un document al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, „grava 
criză din învățămîntul italian și si
tuația îngrijorătoare a sute de mii 
de studenți, cercetători și profe
sori". Este o expresie a nemulțumi
rii tineretului față de lipsa oricărei 
perspective privind asigurarea 
unui loc de muncă după termina
rea studiilor. Un studiu efectuat de 
Facultatea de sociologie a Univer
sității din Roma în legătură cu 
„destinul social al absolvenților de 
facultăți" arată că două treimi din 
promoțiile 1970—1971 și 1971—1972 
ale facultăților de filologie și filo
zofie n-au încă vreun post ; 
dintre absolventele facultăților de 
drept cea mai mare parte lucrează 
ca dactilografe sau funcționare de 
categorie inferioară. Pe de altă 
parte, după datele fundației „Oli
vetti", mai mult de 70 Ia sută din 
inginerii absolvenți din ultimii ani 
dețin, in cel mai bun caz. funcții 
tehnice mărunte.

în aceste condiții, faptul că a- 
nunțatul proiect de reformă a în- 
vățămîntului superior nu a crista
lizat soluții eficiente a determinat 
declanșarea actualei greve, de o 
deosebită forță și combativitate. 
Forțele democratice din țară, în 
frunte cu comuniștii, au solicitat 
parlamentului o amplă dezbatere în 
vederea adoptării de măsuri care 
să răspundă necesităților și aspira
țiilor vitale ale tineretului.

S.U.A.: „Chinul prelun
git al căutării unei slu|* 
be". A devenit o regulă — scrie 
publicistul A. H. Raskin în „New 
York Times" — ca din statis
ticile cu privire la șomaj să

agențiile de presă transmit:
La Berlin,,n zllel® de 21 ?122 

februarie, s-a desfășurat consfătuirea 
adjuncților miniștrilor afacerilor ex
terne ai Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone, Republicii 
Socialiste România, Republicii Popu
lare Ungare și U.R.S.S..,Cu acest pri
lej, au fost discutate unele problema 
internaționale de interes reciproc. 
Consfătuirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească și co
laborare reciprocă.

Cuba și Costa Rica »1-8U 
restabilit relațiile consulare și eco
nomice. într-o declarație făcută la 
San Jose, unde a avut loc ceremonia 
semnării documentelor oficiale, mi
nistrul costarican de externe, Gon
zalo Facio, a subliniat că prin aceasta 
„s-a făcut încă un pas spre normali
zarea totală a relațiilor dintre cele 
două țări".

Un program de coopera
re științifică și tehnică afos‘ 
semnat la Phenian, între guvernele 
R.P.D. Coreene și R.S. Vietnam, in
formează agenția A.C.T.C. Documen
tul a fost perfectat în cadrul lucră
rilor celei de-a X-a sesiuni a Comi
siei mixte de cooperare științifică și 
tehnică coreeano-vietnameză, ale că
rei lucrări s-au desfășurat în capi
tala R.P.D. Coreene.

Cameră mixtă de coope
rare Coasta de Fildeș — Se
negal. Coasta de Fildeș și Sene
galul au semnat acordul constitutiv 
al Camerei mixte de cooperare, in
strument menit să consolideze rela
țiile dintre cele două țări, pe diverse 
planuri de activitate. Senegalul și 
Coasta de Fildeș au dezvoltat o coo
perare ascendentă în cadrul tratatu

Noi ipoteze despre procesele 
energetice din Univers

Oamenii de știință de 
la Observatorul astro
nomic din Crimeea au 
descoperit pe corpul 
ceresc „Quasar 3 S 
273", situat la o distan
tă de peste 3 milioane 
ani-lumină de Terra, 
o eclipsă neobișnuită, 
care aduce serioase 
modificări in repre
zentările despre pro
cesele energetice care 
au loc în Univers. în 
cadrul cercetărilor, as
tronomii au descoperit 
că timp de patru ore 
intensitatea undelor 
radio emise de „Qua
sar" a scăzut cu 20 la 
sută. 

După opinia acade
micianului Andrei Se- 
vernii, directorul ob
servatorului, o aseme
nea pierdere conside
rabilă de energie de 
către „Quasar 3 S 273“ 
poate fi explicată nu
mai prin existenta 
unui transport de e- 
nergie pe care știința 
încă nu îl cunoaște, 
capabil ca. in pofida 
teoriei relativității, să 
se deplaseze cu o vi
teză mai mare decit 
cea a luminii, sau prin 
fenomenul de super- 
condensare a materiei, 
care are ca efect așa- 
numitele goluri negre.

se detașeze prin caracterul lor 
deosebit de sumbru datele re
feritoare la numărul adolescenților 
și tinerilor fără lucru.

Potrivit unor recente cifre, în 
S.U.A. circa 1,7 milioane de tineri 
Intre 16—19 ani sint în căutarea 
zadarnică a unui loc de muncă. Cu 
alte cuvinte, fiecare a cincea per
soană din totalul celor 9 milioa
ne de tineri de pe piața muncii 
este șomer, ceea ce reprezintă, la 
respectiva categorie de vîrstă, o 
rată a șomajului de 2,5 ori mai ri
dicată decit media națională. Iar 
în ce-1 privește pe tinerii de cu
loare și cei din rîndul unor 

„Zgîrie-norii deznădejdii"
Un grafic elocvent publicat în ziarul „New York Times'*

„Șomajul în rîndul tineretului — o bombă cu explozie întîrziată*. 
Sub acest titlu sugestiv, „New York Times" publică graficul de mai sus, 
care înfățișează creșterea continuă în ultimii zece ani (1967—1976) a me
diei șomajului în rîndurile tinerilor din S.U.A., în comparație cu media 
șomajului pe întreaga țară, și el în continuă creștere. Așa cum se 
vede, numărul șomerilor tineri între 16 și 19 ani (a doua linie groasă) 
întrece de peste două ori și jumătate numărul total al șomerilor (prima 
linie groasă) ; în același timp se constată o diferențiere și pe criterii de 
rasă, procentajul tinerilor șomeri de culoare, ca și din rîndul diferitelor 
minorități (de origine mexicană, portoricană etc.) fiind de două ori mal 
mare față de media șomerilor în rîndurile populației tinere albe.

lui semnat de cele două părți, în de
cembrie 1971. Schimburile comercial» 
ivoriano-senegaleze se cifrau, in 1974, 
la aproximativ 9,548 miliarde franci 
C.F.A.. iar în anul trecut a fost re
alizată o creștere sensibilă.

Șomajul în Piața comu- 
jjq. Potrivit statisticilor publicate la 
Bruxelles, în cele nouă țări membre 
ale Pieței comune există 5,3 milioane 
șomeri, ceea ce înseamnă 5 la sută 
din forța de muncă. Jumătate din 
numărul șomerilor sint tineri sub 25 
de ani. Proporția șomajului în rîn
durile femeilor este superioară celei 
înregistrate la sfirșitul anului 1975.

0 conferință parlamenta
ră internațională de solidarita- 
te cu Ciprul se va desfășura la Lon
dra. în perioada 18—20 iunie. Ea va 
avea ca obiectiv mobilizarea opiniei 
publice internaționale în vederea 
aplicării rezoluțiilor adoptate de Or
ganizația Națiunilor Unite în pro
blema Ciprului.

La marile uzine Burgmesiter 
Si Wein din Copenhaga ansam
blul „Mugurelul" a prezentat 
două spectacole folclorice româ
nești. Totodată, au fost vizionate 
filme documentare despre Ro
mânia.

Remanierea cabinetului 
britanic. Primul ministru James 
Callaghan a procedat la o remaniere 
a cabinetului laburist, măsură impu
să de decesul ministrului afacerilor 
externe, Anthony Crosland. în func
ția de ministru al afacerilor ex
terne a fost numit David Owen, care 
a deținut în ultima vreme funcția de 
secretar de stat la Foreign Office.

Totuși, si tntr-un 
caz si in altul — con
sideră omul de știință 
sovietic — cauza pri
mară a pierderii atît 
de mari și neobișnuite 
a energiei „Quasaru- 
lul“ o constituie, pro
babil, un anumit gen 
de metamorfoză a po
lului magnetic, necu
noscută științei. Oame
nii de știință au stabi
lit că în momentul 
celei mai scăzute ra- 
diostrăluciri a „Quasa- 
rului" au observat vi
brații pronunțate de 
radiație tn gamele de 
unde radio și optici. 

minorități, proporția șomerilor 
e dublă față de aceea din 
rîndurile tinerilor albi. „Nu avem 
dreptul să ignorăm gravitatea pro
blemei, altfel ajungem să fim con
fruntați cu un calvar fără ieșire", 
declara recent prof. Eli Ginzberg, 
șeful Comisiei naționale pentru 
brațele de muncă.

Privarea de muncă este de na
tură să ducă la o inevitabilă in
tensificare a crimelor și violentelor 
de tot feluL Mii de tineri care nu 
au nici o ocupație duc o existență 
debusolată. devenind elemente de
clasate. pradă drogurilor și dispe
rării. încheie articolul

Producția mondială de 
cauciuc natural 8 fost Jn 1978 
de 3,5 milioane tone, cifră inferioară 
necesităților internaționale de con
sum. Aproximativ 90 la sută din în
treaga producție revine țărilor din 
Asia de sud-est, între care Malayezia 
ocupă primul loc cu 45 de procente.

Prima reuniune prelimi
nară din cadrid pregătirilor pentru 
proiectata conferință la nivel înalt a 
unor țări industrializate occidentale 
urmează să aibă loc între 12 și 13 
martie la Washington, au anunțat 
surse guvernamentale japoneze, care 
au precizat că vor participa repre
zentanți ai Marii Britanii, Canadei, 
Franței, R. F. Germania, Italiei, Ja
poniei, Statelor Unite și ai Cqmîsiel 
C.E.E., nefiind, totodată, exclusă par
ticiparea Olandei.

„Cordon sanitar" în jurul 
localității Seveso

Un nou episod în drama de la Se
veso a intervenit luni, cînd 500 de 
militari au ocupat poziții în jurul lo
calității pentru a împiedica orice 
ființă omenească să mai pătrundă 
în zona contaminată, în iulie 1976, 
de un nor încărcat cu dioxină, e- 
manat de uzina Icmesa — scrie a- 
genția France Presse. Intervenția 
armatei, care, de data aceasta, n-a 
întîmpinat nici o împotrivire din 
partea populației, a fost determinată 
de faptul că, săptămină trecută, 
s-au născut cîțiva copii cu malfor
mații; totodată, s-a semnalat extin
derea afecțiunilor cutanate în rîndul 
copiilor. Din 923 copii examinați, 
215 sint suferinzi de un fel de acnee, 
care se manifestă prin apariția unor 
puncte negre sub piele, îndeosebi 
pe față. Directorul clinicii dermato
logice de la Universitatea din Mi
lano, Vittorio Puccinelli, a precizat 
că substanța otrăvitoare apare în 
sîngele bolnavilor. Pe de altă parte, 
un medic comunal a identificat, 
printre 300 de elevi, 134 de cazuri 
de cloracnee, cum este numită boala 
în Italia. „Fenomenul — notează 
medicul — este mult mal răspîndit 
decît se admite în general". în 
plus, la numeroase persoane au fost 
diagnosticate iritați! la ochi și tul
burări renale. Mulți copii au ficatul 
mărit.

în timp ce militarii realizau luni 
„cordonul sanitar" de-a lungul a 
8 km, cît măsoară perimetrul inter
zis al localității Seveso, cei 300 da 
muncitori și tehnicieni participant! 
la operațiunile de decontaminare au 
organizat o acțiune de protest îm
potriva lipsei unui sistem de pro
tecție față de riscurile pe care le 
comportă intervenția lor.
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