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ORAȘELE ȘI SATELE ȚĂRII
mai înfloritoare,

mai bine gospodărite!Interesul profund pe care milioanele de cetățeni de pe tot cuprinsul patriei îl manifestă pentru tot ceea ce privește prezentul și viitorul așezărilor in care trăiesc și muncesc, pentru continua lor prosperitate și înflorire, și-a găsit o nouă și vibrantă expresie în chemările la țntrecerea pentru îndeplinirea și depășirea planurilor de dezvoltare e- conomico-socială pe anul 1978 adresate de către Consiliul popular județean Prahova — consiliilor populare județene, Consiliul popular al municipiului Sibiu — consiliilor populare municipale și orășenești, Consiliul popular al comunei Goicea din județul Dolj — consiliilor populare comunale. Prin aceste chemări, intrate în tradiția fiecărui început de an și urmind exemplul oamenilor muncii din industrie, agricultură, construcții, transporturi și cercetare, consiliile populare se angajează acum într-o nouă și amplă întrecere care-și principale atit ră a planurilor mico-socială a comunelor, cît dărire și înfrumusețare a acestora în vederea asigurării unor condiții superioare de muncă și viață, civilizație tuturor locuitorilor, altceva exprimă, în esență, chemări, dacă nu voința unanimă a milioanelor de cetățeni ai țării de a da viață prevederilor Programului partidului, hotărîrilor Conferinței Naționale, îndemnurilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a face totul, prin munca noastră, a tuturor, pentru dezvoltarea economico-socială tot mai puternică și armonioasă a tuturor județelor, pentru continua înflorire a orașelor și satelor în care muncim și trăim 1E suficient să parcurgi angajamentele pe care le conțin chemările — adevărate programe concrete de dezvoltare pe toate planurile a așezărilor respective ce urmează a fi realizate atit prin eforturile materiale ale statului, cit și prin contribuția în muncă a cetățenilor — pentru a înțelege mobilizator, al cadrul planului mico-socială a liile populare au de realizat importante obiective — de la amplul program de construcții de locuințe, care

însumează 219 000 apartamente, cel mai bogat de pînă acum din întreaga istorie a țării, pînă la înfăptuirea a numeroase edificii sociale, edilitare, de gospodărire și înfrumusețare a localităților. Chemările vizează laturi esențiale ale activității consiliilor populare. Fie că este vorba de realizarea planului de investiții (construcții de locuințe și alte edificii social-culturale), de executarea unor lucrări de larg interes obștesc sau de respectarea întocmai a schițelor de sistematizare, fie că este vorba de înfăptuirea, punct cu punct, a programelor de
întrecerea

propune ca obiective înfăptuirea exempla- de dezvoltare econo- județelor, orașelor și și mai buna gospo-
intre consiliile 
populare

deCe aceste

caracterul complex, acestei întreceri. în de dezvoltare econo- țării pe 1978, consi-

aprovizionare a populației și de diversificare a prestărilor de servicii, de îmbunătățire a întregii activități de gospodărire comunală sau de al te Și Și
acțiunile în domeniul edilitar și înfrumusețării localităților — toa- sînt în folosul nostru, al tuturor, ele pot prinde viață mal repede mai bine numai prin contribuția fiecăruia in parte și a întregii colectivități. Sînt, cum se vede, obiective mari, care vor trebui să mobilizeze consiliile populate, locuitorii așezărilor urbane și rurale pentru executarea lor la timp și de bună calitate, astfel încît eforturile statului să se materializeze cu cele mai bune rezultate.Așa cum rezultă limpede din definirea obiectivelor, din prevederile fiecărui capitol al chemărilor date publicității, întrecerea intre consiliile populare județene, orășenești și comunale nu este o competiție a edililor, ci a milioanelor de cetățeni ai țării, care iși văd materializată mai repede dorința firească de a avea asigurate în toate o- rașele și satele condiții mai bune de viață și civilizație. Este, de aceea, necesar ca și obiectivele ce urmează a fi realizate prin contribuția ob-

ștească a populației să vizeze efectiv acele dotări de strictă necesitate de care au nevoie cetățenii în etapa actuală, pentru a se asigura în acest mod o eficiență maximă atit investițiilor statului, cit și contribuției locuitorilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea propriilor așezări.Important este ca angajamentele ce vor fi asumate, reflectind spiritul democratic ce caracterizează întreaga noastră viață Socială, să fie temeinic chibzuite, printr-o dezbatere cu cetățenii. Este, aceea, necesar ca toate angajamentele prin care consiliile populare vor răspunde celor trei chemări să fie rezultatul unei analize atente a do- sibilităților, a prospectării tuturor resurselor, și, mai ales, a consultării temeinice a maselor de cetățeni. A- ceasta constituie esența întrecerii, a cărei forță este cu atit mai mare și se va materializa în realizări cu atit mai bogate, cu cît se bazează pe efortul de participare al fiecărui om al muncii, pe contribuția personală a fiecărui cetățean. De altfel, criteriul principal de apreciere a rezultatelor acestei întreceri, la care iau parte toți cetățenii țării, îl constituie nu valoarea rezultatelor globale,ci lucrările efectuate de cătrefiecare locuitor. în aceste condiții, organele și organizațiile de partid sînt datoare ze ca întrecerea să ____  ______puls pe parcursul întregului an, ca mobilizarea cetățenilor să fie făcută prin forme vii și interesante, să se adreseze conștiinței oamenilor, să nu fie „activizată" prin circulare și hîrtii, ci prin exemplul personal al deputaților. Organele locale ale puterii de stat, deputății, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sînt chemate să pună în valoare toate formele muncii poli ti- co-organizatorice pentru antrenarea tuturor cetățenilor la activitatea obștească, practic la întreaga activitate de conducere și gospodărire a localităților.Așadar, întrecerea între consiliile populare — această amplă competiție a dezvoltării și gospodăririi localităților — are și poate avea tot atîția ciștigători cite județe, orașe și comune iau parte la ea. Iar milioanele de cetățeni participanți sînt, în același timp, milioanele beneficiari ai roadelor ei.
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Luni după-amiază. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a pri-
mit. în stațiunea Predeal, pe Vasili Ivanovici Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, la cererea a- cestuia. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

divers
peisaj arhitectonic al Capitalei, șoseaua Colentina
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• RUBRICILE NOASTRE: 
Viața de partid ; Răsfoind 
presa străină ; De pretutin

deni ; Faptul

Pentru a ridica activitatea 
economică pe o treaptă calitativ

superioară, alte colective
adresează

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
• Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
• întreprinderea județeană de gospodărie comu

nală și locativă Sibiu
• întreprinderea de transporturi auto Harghita
• Institutul de proiectări Prahova
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Sala pupitrului central de comandâ al Termocentralei lernut, județul Mureș

Foto : E. Dichiseanu

Ritmurile unui oraș
de pe Crișul Alb„Nu prea s-au multe în orașul ar putea gîndi cineva care ar ajunge pentru întîia oară la Brad, venind dinspre Oradea, privind în stingă și-n dreapta, prin ferestrele autobuzului ce-I duce spre centru, spre autogară. trecînd de-a lungul străzii A- vram Iancu sau de-a lungul străzii Decebal.„Orașul ăsta s-a înălțat din temelie", ar putea gîndi care ar ajunge întîia oară la venind dinspre privind în stînga și-n dreapta, prin ferestrele autobuzului ce-1 duce spre centru, spre autogară, trecînd de-a lungul străzii numită cîndva Rahova, stradă ce trece prin orașul nou ca albia unui rîu.Ca orice oraș lăsat odinioară, vreme de decenii, să crească la voia întîmplării, aflat astăzi intr-un profund proces de modernizare, de urbanizare, Bradul, urbe de frunte din Țara Zarandului, localitate căutată de moții de pe Arieș, cinstită de moții crișeni. așezat pe malurile Crișu- lui Alb, oferă noului venit o seamă de contraste, mărturii zilelor de ieri și astăzi. Pentru că, spre exemplu, cu numai un sfert de veac în urmă,

făcut ăsta".

cineva, pentru Brad, Deva,

alede

singura casă mai acătării din oraș era un bloc cu două etaje, așa-numitul „bloc al lui tăzi mai mă pe strada Avram cu, stradă care trează aproape în totalitate fizionomia arhitectonică de acum cîteva decenii. Pentru că. într-adevăr, Bradul a renăscut, Orașul minerilor este de nerecunoscut.Obișnuiesc să-i trec pragul în fiecare Nu-mi aleg un timp anume, copilăriei" te pină la fel, în anotimp. Iarna, vara, mă îmbrățișează cu aceeași căldură. Mă așteaptă și se bucură că-i trec pragul, că-1 caut, că-i laud împlinirile, că mă minunez de felul cum întinerește de la un an Ia altul. îi sînt fiu și, deși trăiesc departe de el, realizările lui mă bucură, constituie pentru mine prilejuri de aleasă mindrie.De la autogară trec prin centrul orașului „vechi", unde ne bulgăream pe vremea cînd eram elev, și mă opresc vreme de cîteva minute pe podul de peste Crișul Alb. Podul de beton armat așezat pe urmele po-

Hențiu", care aproape că fi băgată în dacă nu s-ar as- n-ar sea- afla Ian- păs-

an. ano- „Țara întim- orice ca și

dului șubred, din lemn, peste care treceam, în drum spre școală, cu destulă teamă, mai a- les cînd apele Crișu- lui erau învolburate ; mă opresc cîteva minute aici și mă întorc cu gîndul cu vreo două sute de ani intr-o zi de tr-o joie de cînd Crișan moții laavînd a le spune vorbe de taină și de seamă din partea Crăi- șorului Horea. Mă-n- drept apoi către liceul „Avram Iancu", mărginit de străzileDecebal și Horea. Mă opresc cîteva clipe în fața statuii acestuimare și demn erou al neamului, ce străjuiește lăcașul de cultură înălțat de moții crișeni cu mai bine de un veac în urmă, dornici să-și vadă măcar cîțiva dintre pruncii lor luminați de făclia științei de carte. Și-mi amintesc ceea ce mi-a spus primarul orașului. tovarășul Dineș Loghin. că Bradul numără astăzi atîția elevi cîți locuitori avea în 1938.Ajuns în fosta piață a orașului. în fostul

în urmă, tirg, în- toamnă, îndemna răscoală.

Radu SELEJAN
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Fierbintele omagiu al națiunii la aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

NEOBOSIT -
Un mare om la cîrma 

unor vremuri mari

PENTRU PATRIE, PARTID,
Din adîncul inimii, „Noroc bun!“ minerului de onoare

POPOR

Istoria poporului român este bogată în personalități, în mari personalități care in vremea respectivă au întruchipat cele mai înalte aspirații și idealuri ale maselor populare, ale mulțimilor truditoare și creatoare, dreptatea și libertatea socială și națională, echitatea și prosperitatea, independenta și unitatea poporului și a țării. Aceștia s-au bucurat de cinstirea sinceră și curată a contemporanilor și, deopotrivă, a urmașilor. Aceștia sint făuritorii acelei punți trainice ce leagă trecutul de prezent și prezentul de viitor. Totdeauna, vremurile mari au cerut și au creat oameni mari, totdeauna timpurile revoluționare au creat personalități revoluționare. Personalități in care poporul se vede întruchipat în cele mai înalte idealuri, cele mai îndrăznețe năzuințe, cele mai arzătoare dorinți. Concordanța și consecvența între gind și faptă. între cuget și înfăptuiri, întruchiparea năzuințelor și dorințelor, a aspirațiilor și idealurilor poporului român și-au găsit întruchiparea exemplară în personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. De aceea poporul l-a investit cu cele mai mari și răspunzătoare demnități, de aceea l-a cinstit, îl cinstește și il va cinsti cu deplină și neabătută încredere. Poporul muncitor a simțit și a intuit că tînărul, apoi adolescentul, pe urmă bărbatul la virsta deplinei maturități i-a ascultat bătăile inimii și i-a înțeles frămintările minții, s-a identificat cu idealurile și lupta sa neabătută pentru o viață omenească, pentru o țară fericită, pentru o societate' întemeiată pe dreptate și echitate, așa cum au visat-o cei mai mari fii ai săi de-a lungul zbuciumatei noastre istorii.în numeroase rinduri, după cum este bine cunoscut, secretarul general al partidului a relevat necesitatea de a se scrie o nouă istorie a faptelor, a evenimentelor așa cum au fost, în lumina adevărului, a obiectivitătii. Este un îndemn izvorît din concepția fermă că istoria, spre a servi cu adevărat prezentului, trebuie înfățișată nu după dorințele subiective ale oamenilor, ci in conformitate cu adevărul : luminată de adevăr, calea mare a vieții și luptei poporului ne stă limpede înainte plină de învățăminte fertile, o adevărată școală de

educație patriotică a generațiilor ce-și construiesc viitorul arătat de partid. Este o concepție de ample dimensiuni patriotice care deschide un orizont nebănuit muncii noastre, învestind-o, totodată, cu o mare răspundere pentru că „materia primă" nu este una oarecare, ci de cel mai înalt preț, din cel mai nobil metal : aurul experienței, al luptelor și al jertfelor poporului nostru, al istoriei in decursul căreia s-au șlefuit trăsături naționale ca dirzenia, eroismul, dragostea de toate cite sînt ale noastre, respectul nemărginit pentru libertatea noastră și a altora, pentru demnitatea existenței umane in genere. Se relevă în acest fel marea înălțime spirituală și morală la care se situează concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre istoria patriei, despre modul în care trebuie să o predăm, vie, nealterată, tuturor generațiilor de azi și celor viitoare.îndemn mobilizator, înțeles, ascultat, urmat, îndemn care ne vine de la revoluționarul intransigent, luptătorul neînfricat pentru dreptate și libertate, patriotul luminat, conducătorul clarvăzător stimat și iubit de o țară întreagă și de o națiune întreagă, de numeroase alte țări și popoare care aspiră și luptă pentru aceleași idealuri, vechi de secole și milenii, dar neinvechite niciodată.De cite ori universitatea clujeană a fost onorată de vizita secretarului generai al partidului, președintele țării, de atitea ori studenții și corpul didactic se simțeau mai hotărîți in îndeplinirea îndatoririlor, mai doritori să înfăptuiască, fără întîrziere, sfaturile, sugestiile, indicațiile și îndrumările. Lucru cu totul firesc, deoarece toate indicațiile și îndrumările, toate sfaturile și sugestiile izvorăsc dintr-o observație pătrunzătoare, de ansamblu și de amănunt semnificativ, dintr-o competență corespunzătoare, dintr-o viziune clarvăzătoare. Imnul tinereții, „Gaudeamus", intonat din toată inima de studențimea clujeană în „Aula Magna" a universității a răsunat ca un imn al bucuriei, al biruinței și hotăririi de a urma neabătut căile indicate de
Acad. ȘTEFAN PASCU

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru noi, cei ce muncim și trăim în Valea Jiului, sărbătoarea aniversării a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară a celui mai apropiat și mai drag tovarăș și conducător — tovarășul Nicolae Ceaușescu — are semnificații aparte, izvorîte și din mîndria omenească de a-1 ști pe președintele țării mereu alături de umărul nostru, ca miner de onoare al Văii Jiului, în inimile noastre este săpat trainic profundul sentiment de dragoste și caldă recunoștință față de partid și de conducerea sa, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și nici nu am putea fi noi înșine în afara acestui sentiment astăzi cînd, mai mult ca oricînd, munca bărbătească a minerilor se bucură de cea mai înaltă prețuire, de o grijă statornică cu adevărat părintească, din partea partidului, personal din partea secretarului său general. Condițiile de lucru
Fiecare om are profund întipărite în memorie amintiri care nu se șterg niciodată. A- cum, cînd întreaga țară se pregătește să cinstească un mare eveniment drag nouă tuturor — aniversarea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară a secretarului general al partidului nostru, gîndu- rile mele cele mai alese, izvorî- te din asemenea amintiri de preț, se îndreaptă spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și stimat al întregului popor.Sînt țăran cooperator din comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița. Fac parte dintre zecile și sutele de mii de oameni care au avut fericita ocazie de a discuta direct cu tovarășul Ceaușescu. Cu căldură, apropiat de noi, cu gesturi firești, ca un om ce cunoaște bine simțămintele noastre, ale țăranilor, secretarul general al partidului ne-a îndrumat, cu prilejul vizitelor de lucru pe care le-a făcut 

și de viață ale celor ce scot din adîncurile pămîntului cărbunele stau permanent în atenția conducerii de partid și de stat.Ne este încă vie în memorie vizita de lucru făcută în noiembrie ’77 în minele noastre de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și de astă dată, ca întotdeauna, conducătorul atît de îndrăgit de masele celor ce muncesc s-a interesat, la fața locului, cu ca- racteristica-i grijă și căldură omenească, de modul în care lucrăm, de eficiența muncii depuse, de nivelul de trai al nostru, al familiilor noastre. Ne-a ascultat cu răbdare și profundă înțelegere, ne-a dat sfaturi și îndemnuri pline de înțelepciune pentru continua îmbunătățire a activității.Pornind de la marile cerințe pe care le are țara față de noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat — acolo, jos, la orizontul vizitat — ca principal mijloc de înfăptuire a acestora și. totoda
Sfătuitor înțelept și apropiatîn cooperativa noastră, să muncim mai bine, să folosim mai bine pămîntul, să sporim producțiile la hectar, să creștem necontenit producția de carne și lapte. Prin toate acestea ne-a făcut să înțelegem un mare a- devăr : dacă vrem să trăim mai bine, trebuie să muncim mai bine. Sfaturile secretarului general merg la inima omului. în funcție de ceea ce constată la fața locului iși spune cuvintul; îl spune ferm, ca un mare comunist.îmi amintesc cu emoție de prima dată cînd am stat de vorbă cu tovarășul Ceaușescu, in anul 1971. A venit la noi la fermă. începusem pe atunci să avem ceva rezultate — 15 la sută din efective erau selecționate și realizam în medie 2 200 litri de lapte de la o vacă. M-a întrebat dacă sînt mulțumit de rezultate. Eram și nu prea eram. Știam că în alte locuri producțiile sînt mai mari, că mai aveam lipsuri în munca noastră. Țin bine min

tă, ca expresie a deosebitei griji pentru ușurarea eforturilor fizice ale minerilor, extinderea pe scară largă a mecanizării lucrărilor miniere, instruirea și perfecționarea întregului nostru personal muncitor in vederea exploatării și întreținerii cu înaltă competentă profesională a utilajelor moderne, de înalt randament, introduse în minele noastre.Sigur, toate acestea nu se pot înfăptui de la o zi la alta. Dar dacă ar trebui să raportăm cum acționăm pentru îndeplinirea a- cestei sarcini încredințate nouă, personal de secretarul general» al partidului, am spune că, în zilele următoare vizitei, indicațiile primite au constituit obiectul unor ample și vii dezbateri în consiliul oamenilor muncii, in organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., soldate cu îmbunătățirea propriului program întocmit în acest scop la nivelul întreprinderii. Astfel, pentru creșterea randamentelor la ex
te și acum sfaturile pe care ni le-a dat secretarul general : să avem numai animale de mare productivitate, să construim a- dăposturi moderne, să introducem mulsul mecanic. Ne-a mai sfătuit ca întreaga suprafață a bazei furajere să fie cultivată cu lucernă. Un adevărat program de acțiune, de care aveam nevoie pentru a crește producția de lapte.Consiliul de conducere a ho- tărît să trecem imediat la lucru. Să înfăptuim întocmai indicațiile secretarului general al partidului. Sigur, nu puteam face totul dintr-o dată. Am continuat cu selecția, am cultivat cu lucernă toată suprafața bazei furajere și am început construcția noilor adăposturi.în anul 1974, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a vizitat din nou. L-am primit cu aceeași nețărmurită bucurie și dragoste, în plus și cu mîndria că aveam ce raporta. Indicațiile și sfaturile primite la precedenta vizită 

tracție și reducerea eforturilor fizice depuse de mineri în stratul trei, am introdus deja cea de a doua combină de tăiere mecanizată a cărbunelui. în continuare, avem în atenție pregătirea temeinică atît a locurilor de muncă, cit și a oamenilor, în vederea introducerii in subteran a unui nou complex de susținere și tăiere mecanizată și a unei combine de înaintare în steril identică cu cea pe care a încercat-o secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei în mină de acum două luni.în contextul indicațiilor primite, consiliul oamenilor muncii a trecut la o reorganizare a personalului nostru tehnic și de
Vasile RUSU
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea minierâ 
Vulcan

(Continuare în pag. a V-a)

de lucru au rodit : producția medie de lapte crescuse cu 500 de litri pe an. Cum ne-am bucurat cînd, vizitînd noile adăposturi, secretarul general al partidului ne-a felicitat. Indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost aplicate și de către alte cooperative agricole — Grindu, Gheorghe Lazăr, Sudiți — care au obținut rezultate la fel de bune. Din nou, secretarul general al partidului m-a întrebat dacă sînt mulțumit de rezultate. Am răspuns ca rîndul trecut. Și știam de ce. Mai aveam noi cite ceva de făcut ca să săltăm producția : să pregătim mai bine oamenii din sector, să-i permanentizăm, să întărim controlul, să mărim suprafața de
Gh. CALIN
țâran cooperator 
din comuna Gheorghe Doja, 
județul Ialomița

(Continuare în pag. a V-a)

. Gliei - 
patimă și scut

Bărbatul fără tihnă, veghetorul 
asupra gliei, patimă și scut, 
cel care-așează-n brazde viitorul, 
îndrăgostit de-al patriei trecut —

Cel care cheamă fructul din grăunte, 
cel ridicat din veac amar și trist, 
de steagul țării sărutat pe frunte, 
iluminat de crezul comunist —

Cel dăruit virtuții și ardoarei, 
și călăuz și pildă alor săi, 
știind că fapta sa nemuritoare-i, 
căci nu se sting supremele văpăi —

Acestui om îi spunem să trăiască 
în sănătate, la mulți ani și buni, 
să-i dea tărie slava strămoșească, 
să-i fie dulce pîinea din străbuni

Să urce drept în vremea care vine, 
să-l răcorească frunza de stejar ; 
nepotolit în setea de mai bine, 
să-l țină-n pază astrul tutelar !

Eugen FRUNZĂ

GÎND DIN GÎNDUL 
POPORULUI, 

VOINȚA DIN VOINȚA 
POPORULUI 

in pagina a 111-a
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C HEMĂRLLA îNTRECEREA SOCIALI STĂ
Combinatul de prelucrare 

a lemnului Arad
către toate unitățile 

de exploatare și prelucrare 
a lemnului, de hirtie, celuloză, 
fibre artificiale și din silviculturăColectivul Combinatului de prelucrare a lemnului din Arad, in frunte cu comuniștii, însuflețit de perspectivele mărețe deschise poporului nostru de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, este hotărît să-și aducă o contribuție mereu sporită la progresul material și spiritual al patriei. In întreaga noastră activitate sîntem puternic mobilizați de indicațiile și sarcinile prețioase pe care ni le-a dat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei în județul Arad și de la înalta tribună a Conferinței Naționale privind ridicarea calitativă a activității economice, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, introducerea cuceririlor tehnico-științifice in producție. Exprimîndu-ne dorința fermă de a ne intensifica eforturile pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, chemăm la între
cere socialistă toate colectivele de muncă din unitățile de 
exploatare și prelucrare a lemnului, de hirtie, celuloză, fibre 
artificiale și din silvicultură, cu următoarele angajamente :

1. Depășirea productivității muncii cu 3 la sută, față de sarcina planificată, prin care vom realiza peste prevederile planului :— o producție globală de 25 milioane lei ;— mobilier din lemn în valoare de 11 milioane lei ;— produse de tapițerie în valoare de 10 milioane lei. 
Obiectivele propuse vor fi realizate prin :
— creșterea indicilor de utilizare a capacităților de producție la fabricile de PAL și tapițerii la 98 la sută, iar la secțiile de mobilă din cadrul combinatului la 92 la sută față de 87 la sută și, respectiv, 85,2 la sută realizați în anul trecut ;— creșterea Ia 90 la sută a indicilor de utilizare a mași- nilor-unelte ;— dotarea secțiilor de producție de mobilă cu utilaje și mașini de productivitate sporită ;— modernizarea și reorganizarea unor tehnologii ca : aplicarea peliculei de lac la elemente masive, șlefuirea peliculei de lac poliester prin trecerea la mașinile de șlefuit cu bandă lată, pulverizarea în cîmp electrostatic la scaune curbate, aplicarea șipcilor ornamentale cu mijloace mecanizate, finisarea corpurilor montate la fabrica de mobilă stil stejar, ridicarea tehnologiilor la nivel republican la unitățile preluate de la industria locală ;— descărcarea mecanizată a materiilor prime, concomitent cu paletizarea și conteinerizarea acesteia, evacuarea mecanizată a deșeurilor de la fabricile de pe platforma Arad, mecanizarea operațiunilor de încărcare prin introducerea transportoarelor continui pe verticală, mecanizarea în proporție de 85 la sută a transporturilor în secții și pe platformă ;— programarea și urmărirea producției pe calculator ;— extinderea acordului global la minimum 80 la sută ;
— realizarea unui indice de utilizare al fondului de timp 

al muncitorilor de peste 95 la sută ;— calificarea a 315 muncitori, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a 962 oameni ai muncii din combinat.In vederea ridicării nivelului profesional al personalului muncitor vom asigura creșterea nivelului de calificare și vom organiza concursuri profesionale de masă pentru cel mai bun tîmplar de mobilă, cel mai bun sculptor, intarzier și pirogravor.
2. Asigurarea realizării producției Ia un înalt nivel cali

tativ, in vederea creșterii eficienței șl competitivității pro
duselor destinate beneficiarilor din țară și exportului, în 
care scop se vor lua măsuri pentru :— creșterea ponderii produselor noi și reproiectate la peste 45 la sută din valoarea producției de mobilă ;— introducerea în fabricație a 10 garnituri și 35 produse noi și reproiectate ;— extinderea autocontrolului produselor la toate secțiile de mobilă.3. Depășirea sarcinii planificate Ia export cu 1 milion Iei valută, asigurînd îmbunătățirea cursului de revenire și sporirea aportului net valutar.

4. La fondul pieței vom livra suplimentar mobilier în va
loare de 10 milioane lei.5. Creșterea eficienței economice a activității combinatu
lui, față de plan, astfel :— sporirea față de plan a valorii producției globale la 1 000 lei fonduri fixe cu 2,8 la sută ;— diminuarea costurilor de producție planificate cu 1,5 milioane lei, din care a celor materiale cu 500 000 lei ;— realizarea de beneficii suplimentare în valoare de 2 milioane lei ;reducerea consumurilor față de cotele planificate— reducerea consumurilor față de cotele planificate cu : 250 mc la cherestea fag ; 250 mc la cherestea diverse ; 50 000 mp furnire estetice, din care 40 000 mp mahon ; 1 300 tone combustibil convențional și 500 000 kWh energie electrică;— creșterea gradului de utilizare a materialului lemnos, față de anul 1977, cu 10 la sută la mobilă stil și mobilă modernă, 7,6 la sută la scaune și 5,1 la sută la P.A.L,O contribuție însemnată la obținerea acestor rezultate va aduce extinderea aplicării în toate secțiile combinatului a unor valoroase inițiative, cum sint : „Fiecare om al muncii un bun proprietar și producător socialist", „Contul colector de economii al grupei sindicale", „Fiecare inginer, economist și tehnician să rezolve o problemă în plus față de planul tehnic cu o eficiență de cel puțin 75 mii lei anual".6. Realizarea în regie proprie a unui volum de 6 milioane lei lucrări de investiții cu caracter industrial și social :— fabrica de mobilă stil stejar care va fi pusă în funcțiune cu 30 zile înaintea termenului planificat ;— autodotări cu mașini, utilaje și piese de schimb în valoare de 3 milioane lei peste prevederile planului, reducin- du-se prin aceasta importurile cu 1 milion lei valută.

7. Pentru Îmbunătățirea condițiilor de muncă șl viață • 
personalului muncitor se va realiza :— darea în folosință a unui bloc cu 24 apartamente In municipiul Arad ;— darea în folosință a cantinei de la liceul industrial din Ineu ;— îmbunătățirea activității cantinei de pe platforma Arad prin dotarea cu instalații specifice, diversificarea meniului și perfecționarea sistemului de servire ;— amenajarea unei baze sportive și a unor locuri de a- grement ;— începerea lucrărilor de construcții la un bloc de 100 garsoniere in municipiul Arad și la un bloc de 20 apartamente în localitatea Pîncota ;— dotarea și amenajarea creșei-grădiniță de copii de pe platforma Arad.In cadrul Festivalului național „Cîntarea României" vom participa cu 4 formații cultural artistice, asigurînd obținerea unor locuri fruntașe în faza de masă și județeană.

★Desfășurînd. sub îndrumarea organizației de partid, o muncă politică și organizatorică susținută, de ridicare continuă a conștiinței socialiste, de întărire a ordinii și disciplinei, întregul colectiv de oameni ai muncii din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului Arad este intens mobilizat pentru înfăptuirea Istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului și va acționa cu toate forțele pentru a-și îndeplini cu rigurozitate angajamentele asumate.
CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.
SINDICATULUI

întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală 

si locativă Sibiu
către toate unitățile 

de gospodărie comunală 
și locativăColectivul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă-Sibiu, în frunte cu comuniștii, a contribuit în acest cincinal cu realizări importante la ridicarea nivelului edilitar- gospodăresc al localităților județului. Astfel, planul de pro- ducție-prestații pe primii 2 ani ai cincinalului a fost îndeplinit cu 33 zile mai devreme. Pornind de la sarcinile importante care îi revin în acest an, colectivul întreprinderii adresează chemarea Ia întrecere socialistă tuturor unităților de gospodărie comunală și locativă din (ară, cu următoarele obiective :1. Depășirea cu 4 Ia sută a planului de producție-prestații in activitatea de gospodărie comunală, gospodărie locativă și prestații în construcții. Această depășire se va realiza integral pe seama creșterii productivității muncii, in care scop vom asigura :— mecanizarea lucrărilor In gospodăria comunală șl locativă — măturat mecanic, încărcatul mecanizat al reziduurilor, mecanizarea lucrărilor in sere și parcuri ; ridicarea gradului de mecanizare la lucrările de prestări în construcții și con- strucții-montaj ; conteinerizarea transportului de materiale la punctele de lucru.2. Diversificarea prestațiilor către populație In domeniul gospodăriei comunale și locative prin înființarea a 9 activități noi în 6 localități urbane și în 4 localități rurale ale județului.3. Prin respectarea cu strictețe a proceselor tehnologice, a normelor de calitate ale reparațiilor curente, prin asigurarea materialelor și pieselor de schimb și ridicarea calificării personalului muncitor vom realiza un coeficient de utilizare a 

parcului auto de 86 la sută.
4. îmbunătățirea activității la transportul In comun și de 

gospodărie comunală, mai buna servire a populației, redu
cerea consumului de combustibil și creșterea productivității muncii. în acest scop se vor realiza :— generalizarea sistemului de autotaxare pe toate mijloacele de transport in comun ;— generalizarea sistemului de retribuție In acord la toate activitățile de transport auto ;— extinderea transportului In comun cu 25 km trasee pentru asigurarea unor legături mai bune între noile cartiere și platformele industriale ;— economisirea față de plan a 130 țone carburanți, prin utilizarea mai rațională a utilajelor de transprt din dotare și optimizarea distanțelor între stații la transportul în comun.

5. Vom extinde rețelele de apă pe 20 de străzi, insumind 
6 km, și canalizarea pe 29 de străzi, cu 9,5 ktn.

6. îmbunătățirea calității in domeniul alimentării cu apă 
potabilă se va materializa prin reducerea duratei de remediere a defectelor la maximum 4 ore, reducerea pierderilor de apă pe rețele cu 10 la sută, față de media din anii 1976—1977.7. în vederea îndeplinirii sarcinilor privind scurtarea termenelor de dare în folosință a noilor capacități și realizarea parametrilor proiectați la obiectivele din planul de producție construcții-montaj vom asigura :

— reducerea duratei de execuție la lucrările de extindere 
a rețelelor de apă cu 60 de zile, iar la rețelele de canalizare 
cu 30 de zile ;

— realizarea, cu 35 de zile in devans fată de termenul pla
nificat, a lucrărilor de reparații capitale pentru obiectivele social-culturale ;— îmbunătățirea documentațiilor la lucrărilor de reparații capitale ale clădirilor de locuit din fondul de stat, realizind 

reducerea normelor de consum planificate la materialul lemnos cu 10 la sută, la ciment cu 12 la sută și la oțel cu 8 la sută, iar prin creșterea productivității muncii, vom scurta durata de execuție. în medie, cu 15 zile la fiecare obiectiv ;— folosirea mai judicioasă a dotărilor existente și utilizarea la maximum a utilajelor tehnologice, reducînd astfel efortul de investiții eu 4,3 milioane lei.8. Prin desfășurarea unor largi acțiuni politico-educative, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom milita permanent pentru întărirea ordinii și disciplinei, reali- zînd un indice de utilizare a fondului de timp al muncitorilor de minimum 96 la sută. Pentru asigurarea forței de muncă 
calificate, vom pregăti, prin cursuri de calificare și policalifi
care, un număr de 130 muncitori în meseriile Specifice activității de gospodărie comunală și locativă, în special zidari, dulgheri, conducători auto.9. Depășirea cu 3 ta sută a planului de beneficii prin sporirea volumului de prestații și reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale. Prin perfecționarea proceselor tehnologice la stațiile de tratare a apei, îmbunătățirea parametrilor de funcționare a utilajelor și evitarea oricărei funcționări neraționale a instalațiilor, vom reduce cu 5 la sută consumul normat de energie electrică pe 1 000 m c apă tratată și distribuită, ceea ce echivalează cu o economie de 400 000 kWh la nivelul întregului an.10. Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a personalu-, lui muncitor din activitatea de transport în comun, în cursul trimestrului I 1978 vom amenaja un spațiu care să asigure servirea mesei calde în incinta unității din Sibiu de către 1 000 muncitori.

★Sub conducerea organizațiilor de partid, colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă-Sibiu — români, germani, maghiari — se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a traduce în viață sarcinile ce-i revin din grandiosul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, realizind exemplar angajamentele asumate în întrecerea socialistă.
CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL 
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.
SINDICATULUI

întreprinderea 
de transporturi ante 

Harghita
către toate întreprinderile 

de transporturi autoCălăuzit de istoricele documente adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, de prețioasele indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul întreprinderii de transporturi auto Harghita se angajează cu întreaga capacitate de muncă la realizarea și depășirea sarcinilor planului de transport pe anul 1978 și cheamă Ia întrecere socialistă toate între
prinderile de transporturi auto, propunîndu-și următoarele obiective :

1. Depășirea planului de venituri brute in activitatea de 
transporturi cu 1,1 la sută, reprezentînd 2 milioane lei, prin creșterea, față de plan, a coeficientului de utilizare a parcului de transport marfă cu 1,3 la sută, a coeficientului de utilizare a capacității cu 1,2 la sută și a productivității pe tonă capacitate cu 1,0 la sută.

2. Depășirea volumului planificat de mărfuri expediate cu 
50 mii tone, prin reducerea timpilor de staționare Ia operațiunile de încărcare-descărcare, extinderea mecanizării șl a tehnologiilor moderne de transport, precum și prin depășirea cu 2,1 la sută a numărului de remorci la 100 autocamioane apte pentru tractare de remorci.

3. Depășirea planului Ia productivitatea muncii cu 1,2 Ia 
sută, ceea ce reprezintă 1 300 tone convenționale la un muncitor, prin aplicarea metodelor moderne de programare și dispecerizare a mijloacelor de transport, în vederea îmbunătățirii continue a calității prestațiilor și introducerea de noi curse pentru satisfacerea integrală a cerințelor publicului călător.

4. Realizarea a 300 mii lei economii la cheltuielile de 
producție prin reducerea consumului planificat de carburanți cu 20 tone benzină și 25 tone motorină, a consumului de energie electrică cu 10 mii kWh și diminuarea cheltuielilor de întreținere și reparații.

5. Depășirea planului de beneficii cu 1,3 milioane lei.în vederea realizării acestor angajamente ne-am propus ca, în acest an, să modernizăm activitatea de întreținere și reparații prin dotarea autobazelor cu aparatură de înaltă tehnicitate, să continuăm autodotarea cu dispozitive și aparatură care să asigure creșterea productivității muncii, să generalizăm aplicarea metodei schimbului de agregate și să sistematizăm spațiile tehnologice pentru organizarea lucrului pe faze de operațiuni.Ne vom preocupa de îmbunătățirea condițiilor de lucru și de viață ale oamenilor muncii prin construirea unei stații de spălare mecanizată la Toplița, construirea unui bloc de serviciu cu 20 apartamente in orașul Miercurea Ciuc, construirea unei stații de întreținere la Gheorgheni și extinderea autogării din orașul Miercurea Ciuc.Realizarea angajamentelor asumate va fi asigurată prin antrenarea întregului colectiv la îmbunătățirea calității prestațiilor și executarea transporturilor in condiții de deplină siguranță a circulației, prin ridicarea gradului de pregătire profesională și politico-ideologică a tuturor lucrăto

rilor, asigurîndu-se utilizarea intensivă a fondului de timp disponibil al mașinilor, utilajelor și instalațiilor pe baza unui program de măsuri riguros întocmit, precum și eliminarea evenimentelor rutiere și a accidentelor de muncă.
★Sintem hotărîțl să ne consacrăm întreaga putere de muncă și capacitatea creatoare realizării angajamentelor asumate, conștienți fiind că astfel ne aducem contribuția la înfăptuirea Programului de dezvoltare economico-socială mai accentuată a României în perioada 1976—1980, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a țării noastre spre comunism.
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COMITETUL 
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Institutul de proiectări
Prahova

către toate institutele 
de proiectareAplicînd în viață mărețul Program adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, colectivul de oameni ai muncii din Institutul de proiectări Prahova și-a realizat și depășit în anul 1977 sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecerea socialistă. Fiind ferm hotărîți a-și aduce o contribuție sporită la realizarea planului de investiții al județului, oamenii muncii din Institut au început anul 1978 cu convingerea de a înfăptui exemplar hotăririle Conferinței Naționale a partidului, care a stabilit căi de creștere suplimentară a producției materiale, de dezvoltare economico-socială mai accentuată a României și de ridicare, într-un ritm mai rapid, a nivelului de trai al poporului.însuflețiți de aceste mărețe perspective, colectivul de oameni ai muncii din Institutul de proiectări Prahova cheamă 

la întrecere socialistă pe anul 1978 toate institutele de proiectare, cu următoarele obiective și angajamente :1. Proiectele de execuție pentru cele 7 200 apartamente prevăzute în planul de investiții pe anul 1979 al Consiliului popular județean vor fi elaborate pînă la 30 iunie 1978.
2. In anul 1978, vom realiza, la un număr de 420 documen

tații, o reducere a duratei de proiectare cu 20 000 ore, față 
de prevederile planului.3. Pentru promovarea unei plastici arhitecturale specifice clădirilor de locuit și social-culturale din zonă, prin studii și cercetări, vor fi identificate și preluate în proiectele elabo
rate elemente tradiționale arhitecturale valoroase, realizabile prin utilizarea de soluții tehnice modeme și folosirea materialelor noi și locale, cu un consum redus de manoperă pe șantier : astfel de soluții se vor introduce în documentații pentru cel puțin 4 000 apartamente.4. In anul 1978, capacitatea de proiectare va fi sporită cu 
minimum 10 la sută prin :— creșterea cu 5 la sută a productivității muncii planificate pe un proiectant ;— extinderea procedeelor de calcul automat la elaborarea documentațiilor economice în proporție de 95 la sută și la calculul structurilor de 75 la sută ;— extinderea utilizării proiectelor tip, directive și refolo- sibile la locuințe, în proporție de 90 la sută.5. In scopul asigurării documentațiilor tehnico-economice pentru locuințele ce se vor construi în mediul rural, vom 
continua acțiunea de elaborare a proiectelor tip, realizind în anul 1978 un număr de 10 noi proiecte.6. In vederea creșterii productivității muncii pe șantiere, în proiectele de locuințe și obiective social-culturale ce se vor elabora în anul 1978, soluțiile industrializate vor reprezenta peste 90 la sută. în acest scop se va extinde ponderea elemen- țel.or prefabricate din beton armat la locuințe pînă la 55 la sută din totalul betonului necesar realizării suprastructurii ; șe va generaliza prefabricarea instalațiilor sanitare și de încălzire la toate locuințele ce se execută de Trustul de con- strucțli-montaj Prahova.7. Preocupați permanent de realizarea sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la consfătuirile cu cadrele din proiectare, vom acționa, prin documentațiile ce se vor elabora in anul 1978, pentru reducerea consumului de materiale și energie, față de nivelurile atinse în anul 1977, astfel :— la energie — 3 200 tone combustibil convențional/an— la ciment — 3 300 tone/an— la metal — 500 tone/anîn acest scop, vom continua și extinde cercetările și experimentarea unor soluții noi privind : reglarea automată individuală a temperaturii încăperilor ; scheme și instalații de reglare automată a parametrilor din punctele termice ; pozarea conductelor în bitum pulverulent, eliminînd construcția canalelor termice ; extinderea utilizării materialelor ușoare în vederea reducerii greutății construcțiilor.8. Pentru ridicarea continuă a calității proiectelor, se vor studia noi soluții în vederea îmbunătățirii funcționalității, a confortului și a aspectului construcțiilor.

★Angajîndu-ne ferm, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din institutul nostru, să îndeplinim aceste obiective, exprimăm, totodată, convingerea că întrecerea ce se va desfășura între institutele de proiectare va constitui un factor important de accelerare a progresului economic și social al patriei, asigurînd înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului.
CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL 
SINDICATULUI

BIROUL ORGANIZAȚIEI 
DE BAZĂ P.C.R.

COMITETUL
ORGANIZAȚIEI U.T.C.

in județul buzău Zeci de mii de oameni participă la executarea lucrărilor agricole de sezon

lată cîteva imagini sugestive de muncâ, surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat: mi|loace mecanizate folosite la transportul îngrășămintelor 
agricole Glodeanu-Siliștea (fotografiile nr. 2 șt 3), repararea solarillor

naturale — C.A.P. Gherăsenl (prima 
la C.A.P. Gherâseni (fotografia nr. 4)

fotografle): împrâștierea gunoiului de

Un bilanț rodnic al acțiunilor întreprinse duminică. 15 ianuarie, pe ogoarele județului Buzău : 750 ha teren au fost fertilizate cu 12 000 tone ingrășăminte organice și 1 000 tone îngrășăminte azotoa- se ; la circa 16 000 de pomi și 125 ha cu viță de vie au fost efectuate tăieri de rodire, 2 000 ha de pajiști natura’e s-au curățat de arboret, pietre și mușuroa'e, s-au deco’matat și reparat 50 km de canale de desecare și irigații. La toate aceste acțiuni de masă, or- gan'zate din inițiativa comitetu'ui județean de partid, au participat peste 60 000 de cooperatori, mecanizatori și alți locuitori ai satelor.— Comp'exitatea sarcinilor ce revin agriculturii județului nostru în acest al treilea an al cincina

lului, înfăptuirea programelor de măsuri stabilite pentru fiecare cultură in vederea obținerii recoltelor pe care ne-am angajat să le realizăm — ne spunea tovarășul Gheorghe Maftei, director-adjunct al direcției agricole județene — impune, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca în agricultură activitatea să se desfășoare fără răgaz, încă din primele zile ale anului. Experiența celorlalți ani ne-a dovedit că în acest fel putem executa la timp și de bună calitate toate lucrările prevăzute. La indicația comitetului județean de partid, organizațiile de partid de la sate, organele a- gricole, consiliile populare, conducerile unităților agricole organizea

ză acțiuni de masă, cu participarea oamenilor muncii de la sate, pentru înfăptuirea exemplară a lucrărilor specifice pentru această perioadă.Pe un traseu de peste 200 km, în unitățile agricole din comunele Gherăseni, Costești, Glodeanu Sărat, Scutelnici, Glodeanu Siliștea, Pogoanele, Smeeni, Brădeanu, Pu- iești, Boldu, Săgeata, Vilcele, in zo’na de deal a județului, la Pietroasele și Breaza, am avut imaginea amplei desfășurări de forțe la executarea lucrărilor în cimp și în grădinile de legume, în vii șl livezi.La C.A.P. Gherăseni, tovarășa Despina Teotoc, secretara comitetului comunal și primar al co

munei, împreună cu președintele cooperativei, tovarășul Victor Gu- țu, urmăreau și dirijau cele 90 de atelaje și 20 de remorci care transportau îngrășămintele naturale pe cîmp. „Membrii consiliului de conducere și cadrele de la comună — ne spunea secretara comitetului comunal de partid — sint repartizați la fiecare punct de lucru. Aș vrea să subliniez că la toate fermele și sectoarele de producție lucrăm cu efectivul complet. Toți cooperatorii sint conștienți că pentru a obține producții mari, munca în agricultură nu cunoaște pauze". La grădina de legume a cooperativei, pe lîngă fertilizarea terenurilor, o echipă de cooperatori repara solariile, în vederea 

obținerii unor producții timpurii de legume. Și in unitățile agricole din zona colinară a județului, cum sint Pietroasele, Breaza, Grecean- ca, Cîndeștl, Unguriu, Măgura, Buda, Cislău și Pirscov, mii de cooperatori, îndrumați de specialiștii stațiunii de cercetări viticole de la Pietroasa, au participat duminică la fertilizarea viilor și livezilor și la executarea tăierilor. Nu-i prea devreme pentru tăieri de rodire ? „Nicidecum — este de părere tovarășul Valeriu Popa, directorul stațiunii. Sînt lucrări care trebuie executate acum, pentru ca, la primăvară, să rămînă de executat doar întreținerea solului". Președintele cooperativei agricole din Pietroasele, tovarășul Gheorghe Ni- colescu, ne-a spus că pînă în pre

zent tăierile în vii s-au făcut pe 25 ha.In ansamblul acestor acțiuni, în mod deosebit se cer a fi subliniate lucrările care se execută în vederea obținerii unei producții mari de porumb. Organele agricole județene, sub îndrumarea directă a comitetului județean de partid, au elaborat un program de măsuri tehnice și politico-organizatorice, astfel Incit în acest an unitățile agricole să obțină, în medie, pe întreaga suprafață cultivată, cel puțin 4 200 kg de porumb boabe la hectar, în condiții de neirigare. Se detașează, prin amploarea lor, măsurile ce vizează creșterea potențialului productiv al tuturor terenurilor, cum sint fertilizarea cu doze sporite de îngrășăminte or

grajd pe terenurile cooperativei
Foto : I. Herțegganice a circa 15 000 ha, afînarea profundă a solurilor grele pe 20 000 ha, aplicarea de amendamente pe 5 000 ha de terenuri sărăturoase și altele. Așa cum a stabilit comitetul județean de partid, toate aceste lucrări trebuie să fie realizate integral pînă la începerea semănatului. Trecerea la aplicarea a- cestor măsuri din primele săptă- mîni ale anului, amploarea acțiunilor de masă cu caracter permanent organizate în acest scop constituie tot atîtea dovezi că lucrătorii ogoarelor buzoiene sînt angajați cu toate forțele pentru a realiza obiectivele pe care și le-au propus in 1978.

Aurel PAPADIUC 
Mihai BAZU
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voința poporului
mKfliW NICOLAE CEAUȘESCU A AFIRM AT PE SCENA ISTORIEI NOASTRE UN NOU TIP DE OM POLITIC,

REVOLUȚIONAR, CU O ÎNALTĂ TINUTĂ ETICĂ, SLUJITOR DEVOTAT AL INTERESELOR NAȚIUNII
Un exemplu 

și un îndemn pentru 
toți comuniștii

tCred că e suficient să-l vezi pe președintele nostru o singură dată, fie și o clipă, in preajmă, pentru a ti se întipări pentru totdeauna în memorie nu imaginea unui om, nu trăsăturile lui fizice, ci imaginea unei flăcări vii. Dar cine nu a avut prilejul să-l vadă1 în vreuna din miile sale de prezențe în mijlocul maselor ! Cu felul acela de a asculta concentrat, încît simți cum vorbele pe care le aude sînt judecate pe loc, selecționate pe loc, convertite pe loc în idee, în opțiune, în decizie ori în temă de meditat în continuare.îmi revin stăruitor în memorie aceste puternice impresii — fie de la largi reuniuni pe plan național, fie de la repetate vizite de lucru întreprinse la Făgăraș — nu numai pentru că sînt întipărite adine in memorie, ci și pentru că le asociem, în mod logic, cu stilul politic de care se leagă și care le prilejuiește. Memorabilă prin importanța celor ho- tărîte, de neșters prin forța cu care impresia vie le-a gravat in sipetul sufletului, orice vizită de lucru, orice întilnire cu masele a tovarășului Nicolae Ceaușescu, oferă un nou prilej de bogată reflecție și de fierbinte îndemn prin însuși rostul ei esențial, prin însuși stilul de activitate și optica de viață în care se înscrie.Ca locuitor al cetății Făgărașului și activist in obștea ei, am putut urmări nu o dată felul în care, in fața machetei orașului, în hala de producție, ori în fața unui simplu teren gol ce urma a fi construit, omul învestit cu răspunderile supreme, de secretar general al partidului, de președinte al republicii punea întrebări oamenilor, îi asculta cu atenție, punea alte întrebări, care să răscolească în gîndirea interlocutorilor ideile pe care emoția ori timiditatea le-ar fi ascuns. îmi amintesc, spre exemplu, cum la 3 ianuarie 1970, deci încă din prima zi lucrătoare a unui an, a poposit la întreprinderea de utilaj chimic. S-a sfătuit atunci cu muncitorii de la cazangerie, turnătorie, din secțiile prelucrătoare, cu specialiștii și cadrele de conducere, s-a interesat îndeaproape asupra problemelor pe care le ridică producția. A ascultat cu real interes părerile venite din colectivul oamenilor și a dat indicații pentru dezvoltarea' și mo-' dernizarea ■ întreprinderii respectivei' Drept rezultat, capacitățile de producție de îa I.U.C; Făgăraș au crescut de peste două ori și jumătate. Este doar un exemplu din multele ce pot fi date chiar la scara localității noastre.Mai presus însă decît exemplele concrete — ele insele de mare eficiență și valoare practică — noi, activiștii din organele locale de partid, obștești și de stat, am avut de invă- țat lecția vie a legăturii cu poporul, cu masele. Este învățătura pe care 

exemplul personal al secretarului general al partidului, ca și îndemnurile repetate formulate în mod expres în lucrările sale, o oferă tuturor activiștilor, tuturor comuniștilor : să trăiască în mijlocul poporului, integrați din plin in viața, activitatea și preocupările lui, să nu se desprindă niciodată și pe nici o cale de viața de zi cu zi a oamenilor, a obștii. Altfel spus — a-ți trage mereu seva puterilor și a gîndirii din clocotul vieții. Iată secretul inepuizabilei tinereți spirituale, al puternicului spirit revoluționar, al nestinsei energii de a acționa, trăsături pe care partidul le cere ostașilor săi, pe care cel mai de frunte activist, secretarul general, le inmânunchează la dimensiunile de mare om politic al timpului nostru.45 de ani de activitate revoluționară ! 45 de ani de identificare cu poporul ! Respectînd din adincul ființei noastre tinerețea neobosită a marelui om politic revoluționar Nicolae Ceaușescu, reflectăm cu răspundere asupra uriașului său exemplu și ne angajăm să-l urmăm întocmai, să trăim și să activăm așa cum ne arată pilda lui vie : legați de popor, deschiși spre popor.
Aurelian VLAD 
prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
Făgăraș al P.C.R.

0 politică 
a adevărului, a 

încrederii în oameniDe unde vine această înțelegere atit de profundă, de la inimă la inimă, dintre popor și președintele țârii ? Noi, comuniștii, ca și toți oamenii acestui pămmt, cunoaștem răspunsul la întrebare. Știm că această înțelegere vine din faptul că partidul nostru, secretarul său general slujesc prin întreaga politică, prin întreaga activitate interesele poporului, ale tuturor oamenilor muncii. Aici își află izvorul această încredere profundă, deplină a oamenilor in cuvîntul celui mai iubit fiu al țării. De aici identitatea de țeluri, de aici unitatea dintre voința poporului și voința partidului, a secretarului său general.Vreau să subliniez o trăsătură definitorie a vieții noastre politice din acești ani de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și a țârii ; partidul, secretarul său general nȘ-aU' învățat în i-acest.. răstimp să discutăm totul deschis. Să ne. bucurăm din țoață inima disr. suerx cese, dar să nu acoperim neajunsurile, să nu poleim. realitatea. Iar cea mai bună învățătură pentru noi, pentru întregul popor a constituit-o și o constituie strălucitul exemplu perso- nal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Datorită încrederii sale în puterea și voința clasei muncitoare, încrederii în popor, în oameni, datorită francheței sale, astăzi toate problemele țării sînt discutate liber și deschis cu întregul popor, cu toți oamenii 

muncii. Ba, mai mult decît atît — fapt și mai însemnat —■ părerile oamenilor, propunerile lor sînt puternic captate, sînt prețuite și aplicate în viață pentru mai bunul mers al treburilor. Oamenii sînt îndemnați să-și spună părerea fiind creat pentru aceasta și cadrul organizatoric și legal corespunzător care să asigure punerea în operă a ideilor valoroase.Ne este la fel de bine cunoscut tuturor faptul că tovarășul Nicolae

Ceaușescu se adresează oamenilor deschis, cu încredere și în momentele de bucurie — și avem mereu mai multe asemenea momente — și în cele cînd întîmpinăm greutăți. Și am avut și mai avem încă și greutăți. Ne-am obișnuit în acești ani, poporul, fiecare dintre noi, să ni se spună adevărul și numai adevărul, fără ocolișuri. Ne-am obișnuit cu o politică în care totul se spune deschis. ;în chip firesc, o asemppea ș.incq.rjțate ă făcut să sporească încrederea P<>- ■porului, a oamenilor , muncii-țp . politica partidului. Este un fapt știut — dar acum este un bun prilej să subliniez acest lucru — că din viața societății noastre a fost izgonită definitiv demagogia politică și socială. Cînd e bine, e bine. Cînd avem greutăți, știm din ce cauză le avem și cum să le depășim. însăși în viața de flecare zi, în activitatea practică, întronarea acestui spirit deschis ne ajută pe fiecare dintre noi să punem mai clar în evidență atit suc

cesele, cît și lipsurile, ne ajută să găsim calea cea mai potrivită pentru a le elimina. Să discutăm cu sinceritate, să nu exagerăm nimic, dar nici să nu ascundem nimic.Iată, după părerea mea, climatul politic și social care a permis să se sudeze atît de puternic unitatea dintre întregul popor și partid, dintre întregul popor și secretarul general al partidului, unitate care ne permite să avansăm cu pași și mai re

pezi pe drumul pe care am pornit, spre fericirea omului, spre comunism.
Paraschîv STĂNESCU 
maistru,
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „Aversa" 
din București

Aport decisiv ‘ 
la înrădăcinarea 
muncii colectiveUna dintre realitățile cele mai evidente, din schimbările de esență petrecute in ultimii ani în viața politică și socială a țării noastre o constituie întronarea in fapt, în toate 

compartimentele de creație materială și spirituală, am putea spune in toate fibrele mecanismului social, a spiritului și a practicii muncii colective în elaborarea, adoptarea și aplicarea in viață a tuturor hotări- rilor care vizează munca și viața poporului nostru. Este cunoscută pentru oricine contribuția decisivă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înrădăcinarea în practică a unui ase

menea spirit de muncă. Exemplul lui personal, care promovează și traduce in fapt în activitatea de partid principiul muncii colective, una din condițiile obligatorii de punere în valoare a experienței și energiei maselor largi de oameni ai muncii, făuritoare de istorie, este probat cu temeinicie, înainte de toate, de regularitatea cu care se țin Congresele, și Conferințele , Naționale ale partidului, plenarele Comitetului Central, ședințele Comitetului Politic '.EK.ee.ptiy-si’deț-^care luăm cunoștință, de asemenea.--cu regularitate, -Sînt cunoscute, de pildă, măsurile luate de partid, din inițiativa secretarului său general, cu privire la instituirea unor forme de conducere colectivă, începînd de la cea mai mică unitate și pînă Ia nivel național, care să permită participarea directă a clasei muncitoare, a țărănimii, a celorlalte pături sociale la actul de conducere a societății. Crearea unor organisme — cum sint Con

gresul consiliilor populare. Camera legislativă a consiliilor populare, Congresul educației politice și culturii socialiste, Congresul consiliilor de conduaere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, Congresul consiliilor oamenilor muncii și Consiliul Național al oamenilor muncii etc. — sînt forme ale muncii colective, de larg democratism, care asigură, pe plan național, participarea maselor la dezbaterea și adoptarea celor mai importante hotăriri privind dezvoltarea întregii țâri, politica internă și externă a României socialiste.Pentru noi, care lucrăm în consiliile populare din mediul rural, spiritul nou. viu. direct de muncă imprimat de secretarul general al partidului are o importanță covirșitoare, întrucit, urmindu-i exemplul, am obținut succese deosebite. Consul- tindu-ne cu oamenii, hotărînd împreună asupra tuturor problemelor satului, deci ale lor, am reușit să schimbăm fața comunei. „Folosiți pămîntul cu chibzuință, faceți-1 să rodească mai mult, gospodăriți fiecare leu pentru că numai așa veți putea ajunge la bunăstare, la o viață îmbelșugată" — iată cum mi-am sintetizat eu desele îndemnuri pe care tovarășul Ceaușescu le-a adresat țărănimii cu prilejul multor vizite de lucru în satele ilfovene și din celelalte județe ale țării. Pe lingă recoltele tot mai mari pe care le-am obținut, de la an la an, noi sîntem mindri să-i raportăm că prin măsurile politice și organizatorice ce le-am întreprins împreună cu toți locuitorii comunei, ne angajăm să obținem, în acest an, cele mai mari producții vegetale și animale din istoria așezării noastre.Cu asemenea realizări și cu aceste gînduri, locuitorii comunei Stoe- nești din județul Ilfov se înfățișează la aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, și, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, îi dorim, din toată inima, sănătate, fericire și multă putere de muncă în fruntea partidului și statului nostru.
Ion DĂNĂLACHE
primarul comunei Stoenești, 
județul Ilfov

Spirit viu, 
dinamic, generator 

de profunde 
înnoiriSărbătorirea împlinirii a 60 de ani de viață și 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. constituie un minunat prilej pentru fiecare om al muncii de a aduce un sincer și înflăcărat omagiu conducătorului iubit al partidului și statului, a cărui biografie se identifică plenar cu însăși istoria luminoasă a patriei noastre socialiste.

Contribuția sa, de prim ordin, la cauza mișcării comuniste, a victoriei socialismului în patria noastră s-a făcut simțită in toate marile momente ale luptei partidului comunist, care au decis asupra destinelor țării, în toate domeniile de activitate — economic, politic, social, științific și cultural — în care România socialistă/ cunoaște cel mai creator, mai dina-' mic și mai măreț moment al devenirii sale istorice.Ridicarea țării la cotele acestui timp istoric, incandescent este rodul politicii mârxist-leniniste a partidului nostru in lumina gîndirii creatoare și revoluționar-cutezătoare a secretarului general al partidului, a atitudinii sale ferme si deschise în fața întregului popor, in soluționarea tuturor problemelor dezvoltării și înfloririi continue a patriei noastre. Dovada cea mai grăitoare a acestui adevăr o constituie spiritul novator al celui de-al IX-lea Congres al partidului, spirit profund creator, riguros științific, revoluționar și cutezător care s-a amplificat continuu prin documentele Congreselor al X-lea și al Xl-lea, ca și ale Conferințelor Naționale ale partidului. Este conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată, formulat în Raportul prezentat la Congresul al X-lea și dezvoltat în lucrările ulterioare ale secretarului general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu definește acest concept într-o viziune integratoare. atît ca civilizație materială, care presupune o puternică dezvoltare economică și socială a țării; cît și ca civilizație spirituală superioară, care presupune transformări fundamentale în cultura socialistă, in ridicarea nivelului de instruire a tuturor oamenilor muncii. în creșterea rolului științei, în ridicarea gradului de conștiință socialistă al maselor. Un rol deosebit în acest context a stabilit secretarul general al partidului științelor sociale. îndeosebi celor economice și politice, care trebuie să participe in tot mai mare măsură la aprofundarea studiului proceselor e- conomice și social-politice și să propună soluții corespunzătoare pentru rezolvarea optimă a tuturor problemelor pe care le implică mersul ascendent al României pe calea civilizației și bunăstării.Sint acestea doar cîteva din trăsăturile definitorii ale procesului revoluționar pe care îl parcurge patria noastră, a politicii deschise pe care o promovează secretarul general și care îi exprimă personalitatea sa complexă de conducător marxist, clarvăzător și cutezător, atașat cu întreaga ființă intereselor socialismului în România, cauzei comunismului în lume. Ele sînt și temeiuri ale stimei pe care fiecare dintre noi i-o purtăm și ne exprimăm hotărirea de a traduce în viață ideile și hotărîrile partidului, indicațiile și îndemnurile secretarului său general.
Prof. univ. dr.
Petre MÂECOMETE
Institutul politehnic lași

...CEAUȘESCU — ROMÂNIA. Nume în a căror îngemănare se află izvorul certitudinilor poporului nostru, al încrederii sale intr-un viitor tot mai luminos și prosper. Nume îngemănate rostite nu numai aci, in țară, ci care sint auzite astăzi tot mai frecvent pe diferite meridiane ale globului. Rostite de tovarăși de luptă și idealuri, de prieteni care ne-au cunoscut acasă ori pe marea scenă a lumii, ele poartă în sine adinei semnificații. Ne amintim dintre nenumăratele secvențe-document : la multe mii de kilometri, pe arterele umbrite de palmieri ale unei capitale de, la tropice, mulțimea ieșită să salute pe președintele țării noastre poartă pancarte pe care citim aceleași două cuvinte ; sondorul și tractoristul aflați în deșertul Saharei sau în selva latino-americană, inginerul medicul sau profesorul trimiși să împărtășească din experiența românească . în diverse colțuri ale lumii au bucuria de a constata, odată cu prima strângere de mină, că, dincolo de barierele lingvistice, acestea sint primele cuvinte din marele „dicționar" al prieteniei și colaborării...Descifrăm in toate acestea semne de profundă considerație față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca „demiurg al României noi, socialiste", al înaintării ei. rapide — „spectaculoasă" pentru unii, firească pentru noi — pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Și, .deopotrivă, descifrăm sentimente de profund respect față de personalitatea secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, ca arhitect clarvăzător și neobosit promotor al unei politici internaționale principiale și constructive, izvorîtă din interesele vitale ale poporului român și aflată în deplină armonie cu aspirațiile cele mai ardente ale întregii umanități.în conștiința unor largi cercuri politice internaționale, a popoarelor, numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este asociat direct și firesc cu lupta pentru făurirea unei lumi a dreptății și justiției, în care raporturile dintre state și națiuni să se bazeze pe norme democratice, de stimă și respect reciproc. Cînd, în urmă cu mai bine de un deceniu, la Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu prezenta liniile directoare ale devenirii socialiste și comuniste a țării, ceea ce a reținut în mod deosebit atenția străinătății a fost clari

tatea și fermitatea cu care a formulat, totodată, ca obiectiv de prim ordin al politicii externe românești, PROMOVAREA NEABÂTUTA A PRINCIPIILOR NOI DE RELAȚII ÎNTRE STATE : respectul independenței și suveranității naționale, deplina egalitate în drepturi, neamestecul, în treburile interne și avantajul reciproc. în același an, noile principii au fost statuate in legea fundamentală a țării; noua Constituție a republicii. Ele s-au transformat din principii teoretice în norme practice
* I

O concepție definitorie, în consens cu interesele tuturor popoarelor lumii:

„NOILE PBINCIPU DE RELAȚII INTERNATIONALE 
SINT CA AEROL $1 APA PENTRU SOCIETATEA OMENEASCA"

inalienabile ale politicii României socialiste, ocupînd un loc fundamental în întreaga operă teoretică și acțiune internațională a conducătorului statului român.în perioada ce a urmat de la acest Congres — perioada cea mai fertilă din întreaga istorie a patriei și in ce privește activitatea pe lărîm internațional — România, prin activitatea neobosită a președintelui ei în slujba afirmării noilor principii, s-a impus tot mai mult în arena mondială. Cu- vintul României, cuvîntul președintelui ei, avea să fie urmărit cu interes tot mai viu pretutindeni în lume. în rapoartele și expunerile prezentate in instanțele cele mai înalte ale partidului și statului, in cuvintările rostite cu prilejul vizitelor istorice în țări de pe toate continentele,' în declarațiile făcute presei internaționale, s-a afirmat cu putere Sprijinul partidului și statului nostru pentru cauza independenței și suveranității popoarelor, pentru respectul egalității între națiuni, fără deosebire de 

mărime sau putere economico-mili- tară. Ori de cite ori aceste principii au fost încălcate, ori de cite ori unui popor i-a fost negat dreptul de a-și hotărî singur calea dezvoltării sale, partidul nostru, secretarul său general s-au situat ferm in apărarea acestor principii sacre, cerind respectarea lor strictă de către toți și față de toți.Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi argumentat științific, în lumina marilor procese și transformări revoluționare 

ce au loc în lume, cerința obiectivă, legică a întronării noilor principii în viața internațională. Cît de plastic și de vibrant se sublinia această cerință in cuvîntarea rostită la a 50-a aniversare a partidului I „Noi considerăm că, într-un anumit sens, aceste principii sint pentru societatea omenească de astăzi, pentru relațiile de colaborare in lume, așa cum sînt apa și aerul pentru existența omului. Cum am putea să renunțăm la apă și la aer ? Ar însemna să renunțăm la viață. Nu. nu putem renunța la aceste principii, pentru că ele constituie condiția vieții noastre independențe și libere, condiția vieții independente și libere a tuturor națiunilor lumii".Și, într-adevăr. schimbările intervenite pe plan mondial demonstrează cu putere că numai pe baza a- cestor principii se poate asigura înaintarea omenirii pe calea progresului. Vechile raporturi dintre state, bazate pe inegalitate, pe dominație și dictat, pe subordonarea 

celor slabi de către cei puternici, pe spolierea avuțiilor unor popoare de către puterile imperialiste, colonialiste. au generat in permanență conflicte și războaie, ducind, totodată, la menținerea unor intinse zone ale globului in conul de umbră al subdezvoltării, cu toate consecințele de- curgind de aici. Concluzia, pusă in evidență cu putere in întreaga operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, este tocmai ceea ce dă acestei opere vigoarea sa, suflul său umanist revoluționar : lichidarea unor asemenea 

raporturi, înlocuirea lor cu raporturi noi, democratice constituie o cerință arzătoare a vieții internaționale contemporane.în afara sublinierii necesității o- biective a așezării relațiilor internaționale pe temelia noilor principii, se poate releva ca o altă contribuție esențială a secretarului general al partidului, preș'edintele republicii, evidențierea întrepătrunderii, a osmozei pe care o realizează aceste principii intre interesele naționale supreme ale fiecărui popor și interesele generale ale umanității. în aceasta rezidă dubla funcție a noilor principii : asigurind dreptul sacru al popoarelor de a dispune in mod liber de destinele lor, stimulînd afirmarea plenară a potențialului de creație materială și spirituală al fiecărei națiuni, ele asigură, totodată, consolidarea păcii, o reală securitate. o colaborare rodnică intre națiuni, in folosul întregii umanități. „Legica dezvoltării sociale — relevă secretarul general al partidului 

— impune cu toată forța atit respectul față de om, eliberarea lui de orice exploatare și asuprire, cit și respectul față de națiuni, față de voința lor de a trăi liber și independent, de a se afirma în marea competiție a civilizației universale".Se cuvine, totodată, de relevat, ca un merit deosebit de însemnat al tovarășului Nicolae Ceaușescu in ce privește noile principii, evidențierea clară a caracterului lor unitar, a faptului că ele alcătuiesc un tot care nu poate fi dezmembrat și că fiecare 

principiu în parte trebuie aplicat Integral. Viața însăși reliefează, așa cum subliniază secretarul general al partidului, că negarea unuia din principii înseamnă negarea tuturor, tot așa cum nici unul din ele nu iși poate găsi aplicare parțială sau limitată fără a se desființa pe de-a-ntre- gul.însemnătatea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. partidul nostru o acordă noilor principii derivă nu numai din aceea că sint menite să garanteze conviețuirea pașnică și rodnică intre națiuni, ci și din faptul că ele cterâ cheia soluționării unor probleme maiore care preocupă omenirea contemporană, prin însăși natura lor asigurind modalități si căi noi de acțiune. Acesta este sensul profund umanist al apelurilor, pătrunse de o înaltă răspundere fată de soarta popoarelor, adresate de secretarul general al partidului nostru pentru abordarea unor asemenea probleme pe baza respectării stricte a noilor principii ; acesta este sensul efortu

rilor și inițiativelor de larg ecou ale României pentru rezolvarea pe calc politică a tuturor problemelor existente azi in lume. Viața, experiența internațională dovedesc că în epoca noastră nici una din problemele deschise de ordin politic, economic, teritorial sau de altă natura nu își poate afla o soluționare justă decit prin respectarea strictă a principiilor noi de relații interstatale.Ca un alt aspect care se impune in med deosebit a fi scos în evidentă este aportul tovarășului Nicolae

Ceaușescu la dezvoltarea și îmbogățirea ansamblului de principii menite să guverneze noile relații între state. Astfel, principiile cunoscute și-au găsit completare prin cristalizarea principiului nerecurgerii la forță si la amenințarea cu forța în raporturile dintre state, și. ca o adevărată încoronare a întregului ansamblu, ca o chintesență și concluzie sintetică dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe propria soartă, de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării economice și sociale.Activitatea prodigioasă a președintelui tării de elaborare principială a conținutului noilor raporturi s-a îmbinat permanent cu o intensă, bogată și neobosită activitate pentru materializarea lor pe arena mondială. Aceste principii. întărite de angajamentul de strictă respectare a lor, atit în relațiile reciproce cît și în raporturile cu alte state, au fost înscrise în circa 100 de tratate, declarații și comunicate comune, semnate de președintele republicii.

Sint cunoscute, de asemenea, eforturile perseverente ale României pentru afirmarea acestor principii in cadrul unor foruri reprezentative, ca și pentru înscrierea lor in documente de majoră însemnătate — cum ar fi Declarația privind principiile relațiilor reciproce dintre statele participante la Conferința general-europea- nă. capitol constitutiv al Actului final de la Helsinki, Declarația asupra intăririi securității internaționale, declarații referitoare la principiile de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea intre state, alte documente adoptate la O.N.U. întreagă această activitate poartă pecetea personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. promotorul neobosit al ideii de generalizare a noilor principii, de recunoaștere a lor universală ca temelie a unei noi ordini politice și economice mondiale.Reprezintă, desigur, o realitate istorică pozitivă, un important succes al luptei popoarelor faptul că noile principii cunosc. îndeosebi în ultimii ani. o tot mai largă recunoaștere internațională — aceasta constituind una din componentele cursului nou spre destindere. în același timp, nu este mai puțin adevărat că aplicarea lor în viață mai intîmpină nu puține obstacole și dificultăți. Există însă astăzi posibilitatea reală, certă a făuririi unei lumi a păcii și dreptății, guvernată de normele noi, de echitate și justiție. Și este meritul de excepțională însemnătate al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi formulat concluzia profund mobilizatoare că înfăptuirea acestui deziderat fundamental depinde în mod nemijlocit de intensificarea luptei unite a forțelor democratice, progresiste de pretutindeni, a popoarelor de pe întreg globul, de întărirea continuă a solidarității și conlucrării lor.în aceasta își găsește izvorul încrederea nestrămutată a poporului nostru în viitor, certitudinea prietenilor noștri, a forțelor progresiste de pretutindeni că România socialistă, avînd în fruntea sa un asemenea bărbat de stat. își va spori contribuția la afirmarea trainică a principiilor noi de relații interstatale, de importantă vitală pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Dumitru ȚINU
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l Formarea muncitorilor de mime - 
w atenția de azi a organizațiilor de partid
„A venit timpul să transformăm Intitatea intr-o nouă calitate", jceastă cerință obiectivă exprimată u claritate în Raportul prezentat de rvarășul Nicolae Cea'ușescu, secre- rul general al partidului, la Confe- Aița Națională, se impune în mod teosebit în județele în care acumu- arile cantitative cunosc cele mai halte ritmuri. între acestea se in- prie și județul Sălaj, unde producția ndustrială urmează să crească, în a- est cincinal, de 5 ori față de anul .975, comparativ cu 54—60 la sută, nedia creșterii pe țară.înfăptuirea impetuosului program le dezvoltare economico-socială a județului în actualul cincinal depin- fe în mod hotărîtor de oameni, de iregătirea profesională și politică a icestora, de gradul lor de conștiință nuncitorească. Ce amploare are o isemenea sarcină se vede limpede și lin necesitatea atragerii, în această jerioadă, în ramurile neagricole a ieste 28 de mii persoane, 79,2 ia iută din acest număr reprezentindu-1 nuncitorii calificați, iar 10,2 la sută — cadrele cu studii medii și superioare.Puternica expansiune industrială a acestor meleaguri ale tării a înscris in mod justificat și necesar pe agenda .de lucru a co- nitetului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid din Sălaj — ca o sarcină constant prioritară — asigurarea forței de muncă necesare, calificarea și perfecționarea ei profesională.Cu ce forțe demarează județul Sălaj în realizarea obiectivelor din acest an și care sînt perspectivele ei de calificare ? Cîteva amănunte în a- ceastă privință aflăm de la tovarășul ing. loan Popa, secretar al comitetului județean de partid :— Pentru a asigura necesarul for- /i de muncă pe întreg cincinalul, comitetul județean de partid a elaborat din timp un program detaliat de asigurare a personalului muncitor, pe unități și locuri de muncă, cu măsuri privind calificarea acestuia, eșalonate pe termene — în deplină concordanță cu intrarea în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție. Pentru anul 1978, pornind de la hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, asigurarea forței de muncă și pregătirea ei profesională sînt privite prin prisma unor exigențe noi, superioare : de calitatea muncii 

noastre pentru pregătirea viitoarelor 
detașamente muncitorești sălăjcne 
depinde însăși calitatea profesională 
și morală a celor care vor trebui să 
stăpinească utilajele și instalațiile, 
să obțină la acestea parametri înalți 
de funcționare, să dea dovadă de un 
înalt grad de organizare, de discipli

nă și ordine. însușirea meseriei este numai primul pas în formarea muncitorului ; problema pe care ne-o punem este crearea unor puternice nu
clee ale viitoarelor colective munci
torești.Dar să urmărim la fața locului felul cum organele și organizațiile de partid din întreprinderi conduc această acțiune.La întreprinderea de anyelope, de pildă, unde anul trecut planul la construcții-montaj a fost realizat în proporție de 147,5 la sută, iar lucrările la prima .și cea mai importantă capacitate se desfășoară în ritm susținut, problema asigurării forței de muncă necesare a fost examinată în organizația de bază de 

-------------  în județul Sălaj -------------cel puțin patru ori în anul 1977, puțind fi întîlnită și în tematica adunărilor generale din acest trimestru. Oare, repetarea aceluiași subiect în mai multe adunări generale — am întrebat — nu înseamnă că problemele nerezolvate au fost „transferate" de la o lună la alta, de la o adunare la altă adunare ? „Pregătirea oamenilor nu se rezolvă prin- tr-o simplă măsură administrativă, nu se face printr-o «notă de comandă». Acesta este un proces complex și de durată. Noi am realizat un asemenea ritm în construcție — ne spune tovarășul Anton Lazăr, secretarul organizației de partid — îneît avem certitudinea îndeplinirii angajamentului de a intra parțial in funcțiune cu aproape un an mai devreme decît termenul planificat. Acest lucru atrage după sine și urgențe în privința pregătirii oamenilor cu care vom începe prima etapă. Anul trecut am examinat modul in care conducerea întreprinderii conlucrează cu unitățile unde se califică oamenii trimiși de noi și ce trebuie să facem noi, cei „de acasă", pentru a avea garanția că la „Danubiana" și la „Florești" oamenii noștri își însușesc temeinic meseria și n-au plecat la București și Florești în... excursie. Apoi după ce s-au calificat ne-am spus că era tot de datoria noastră să analizăm în adunarea organizației cum îi vom încadra în colectivele de muncă, cine și cînd din organizație va pleca să le vorbească despre stadiul lucrărilor Ia construcția întreprinderii lor, despre preocu

parea ce o avem pentru asigurarea condițiilor de muncă și de viață atunci cînd vor reveni acasă. De ce să nu spun că ne-a interesat să aflăm și care este comportarea lor acolo, să-i cunoaștem din timp pe toți, pentru a ști din vreme ce sarcini ne așteaptă, cum să se pregătească mai bine organizația pentru a asigura toate condițiile intrării în funcțiune a întreprinderii".Stăruința organizației de partid de a urmări, pas cu pas, modul cum se asigură pregătirea profesională a viitorilor muncitori ai întreprinderii, felul cum ei își însușesc rigorile disciplinei și ordinii, caracteristicile vieții și muncii într-un colectiv muncitoresc este cu atît mai îndreptățită, 

cu cit procesul de omogenizare al colectivului de abia începe, iar cel de completare cu noi oameni este încă departe de a fi încheiat.O experiență care se impune atenției și care vizează preocuparea pentru recrutarea și calificarea muncitorilor necesari șantierelor de construcții a acumulat și comitetul de partid de la întreprinderea județeană de construcții-montaj. Conlucrarea cu comitetele comunale de partid, pe baza unui program comun de punere în evidență a tuturor resurselor de forță de muncă existente în fiecare localitate din județ ce poate fi atrasă în activitatea din șantier și urmărirea riguroasă a realizării acestei sarcini a determinat recrutarea și încadrarea, într-un timp relativ scurt, a peste 1 500 de oameni, mulți dintre aceștia fiind în prezent cuprinși la diferite' cursuri de calificare. Păcat însă că aici doar începutul a fost promițător. După primul pas... încercînd să stabilim concordanța dintre volumul investițiilor din acest an — de circa 280 milioane lei — și necesarul de personal muncitor la fiecare loc de muncă (la care se adaugă cerințele unei calități superioare a lucrărilor în construcții), este de neînțeles de ce în tematica adunărilor de partid pentru trimestrul întîi din ’78 lipsesc cu desă- vîrșire preocupările pentru continuarea recrutării și pregătirii forței de muncă, de ce această prevedere din programul comitetului județean de partid este lăsată acum pe seama organismelor administrative, cînd — 

se știe — ea constituie o sarcină po
litică majoră, o activitate care trebuie urmărită și soluționată permanent.La Fabrica de materiale izolatoare din Șimleul Silvaniei, unitate nouă, criticată adesea pentru activitatea slabă în atingerea parametrilor proiectați, este evident. în acest început de an, un reviriment : se îmbunătățește vizibil, de la o zi latalta, calitatea produselor. „Datorăm acest succes în primul rînd — apreciază inginerul loan Prunca, directorul fabricii — preocupării neslăbite a comitetului de partid și, sub îndrumarea acestuia, a organizațiilor de sindicat și U.T.C., pentru calificarea personalului și perfecționarea profesională a acestuia".Din întregul efectiv, doar 20 de muncitori, abia sosiți in fabrică, sînt necuprinși la cursurile de calificare. La intervenția organizației de partid, în secția de vată minerală își desfășoară în prezent o intensă activitate cursul de policalificare. Lectorul acestuia, ing. loan Simonca, ne spune : „Lucrăm cu mașini moderne, de o mare complexitate. Pentru a le mînui, cel care le servește trebuie să fie neapărat un muncitor cu o pregătire complexă. într-un asemenea curs nu numai că se însușesc cunoștințele necesare pentru o a doua sau a treia meserie — ceea ce duce la reducerea stagnărilor pe fluxul tehnologic — dar el leagă mai mult oamenii de întreprindere, de’colectiv, se realizează sudura sufletească între ei". Cînd s-a analizat în adunarea organizației de partid - eficiența cursului la care ne-am referit a fost citat și un exemplu : tînă- rul frezor Dumitru Man, după absolvirea cursurilor de pregătire profesională, a conceput modificări la partea electrică a unei mașini pentru debitarea produselor, adaptîndu-i un reductor. De atunci, mașina funcționează la capacitatea proiectată, s-a îmbunătățit calitatea produselor....Județul Sălaj : reamintind că producția industrială urmează să crească în actualul cincinal, comparativ cu anul 1975, de cinci ori o facem pentru a sublinia — dacă mai este necesar — ce amploare și însemnătate capătă în condițiile a- firmării unei industrii tinere aplicarea riguroasă, cu perseverență, de către toate organizațiile de partid — din întreprinderi, de pe șantiere, din comune — a programului comitetului județean de recrutare și pregătire — la un nivel calitativ superior — a forței de muncă, a noilor detașamente muncitorești.

loan MUREȘAN
corespondentul „Scînteli"

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : „Stan și Bran"
11,00 în alb și negru
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan
17,20 Artiști români contemporani : 

Traian Brădean
17,40 Melodii populare
18,15 Partid, lumina și mtndria tării
18,30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură

c inema
• Acțiunea „Autobuzul" : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ziua gloriei : PATRIA — 9,15; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;'
20.30, COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dantelăreasa : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
© Diamantele negre : GRIVIȚA 
9; 12; 16; 19.
© Scaramouche : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Matriarhat: TIMPURI NOI - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© AI șaptelea continent : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
© Mateiaș gîscarul — 9,15; 11;
12,45; 14,30, Iarba verde de acasă
— 16; 18; 20 : DOINA.
© Evadați din viitor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
© Mama : BUCEGI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18; 20.
© Jane Eyre : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mîndrie și prejudecată — 9,45; 
11,45, Căsătorie în umbră — 14;
16.15, Yojimbo — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15; PACEA
— 15; 17,15; 19,30. •
© Cîntecul lebedei î CINEMA 
STUDIO — 9,45; 11,45; 13,45; 16;
18,15; 20,15, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45 ;.}18; 20,15.
© Melodiile nopții albe : MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Mark polițistul : FERENTARI
— 10,30; 15,30; 18; 20.

19,00 întrebări și răspunsuri
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Omagiul poporului
20,05 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării
20,40 Teatrul TV : „Vocație" de Con

stantin Munteanu
22,00 Melodii de Radu Șerban
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,50 Omagiul poporului
20,05 Film serial pentru copil : Cava

lerul Nlgel. Episodul 3
20.35 Viața economică
21,05 Studio T ’78
21.30 Telex
21.35 Muzică de cameră
22,00 Inscripții pe celuloid. Rețeaua ne- 

sfirșită

© Vacanță Ia unchiul Toma : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Condurul si trandafirul : VOL
GA — 9; 12,15; 16; 19,15, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30.
© Imposibila poveste de dragoste: 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
© Floare la ureche : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
© Fair-Play : POPULAR — 16;
18; 20.
© Aventurile maimuței Nuky :
— 15,45, Sărbătoarea sălbatică — 
18; 20 : MUNCA.
© Program de desene animate 
Walt Disney — 9,30, Pămînt fier
binte — 11,30; 13,30; 16; 18; 20 :
FLACĂRA.
© Regăsire : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
o Ura î COSMOS — 16; 18; 20.
© Comoara din lacul de argint : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.

teatre
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Sacoșa
9

din tren
Cititoarea noastră Silvia Po

pescu ne istorisește „un mare 
necaz și o mare bucurie" pe care 
le-a trăit într-una din zilele săp
tămânii trecute. După ce a cobo- 
rît în gara Ploiești, iar accelera
tul cu care venise de la Bucu
rești tocmai plecase din stație, 
și-a dat seama că uitase în com
partiment o sacoșă cu lucruri de 
mare valoare, la care ținea foar
te mult. „Disperată, m-am adre
sat la biroul de mișcare din sta
ția Ploiești, ceferistului Constan
tin Dinu. Acesta a pus la inimă 
necazul meu și a sunat-o pe co
lega lui din gara Buzău, Gher
ghina Pirlog, explicindu-i despre 
ce este vorba. Cu următorul 
tren, in numai cîteva ore, am 
primit înapoi, la Ploiești, sacoșa 
cu tot ce se afla in ea. Nici nu 
vă închipuiți cit de bucuroasă 
am fost..." Ne închipuim !

La 39 cu 6...Ne scrie F. Petre din Timișoara : „întoreîndu-mă cu copiii în mașină de la părinții mei de prin Oltenia, în apropiere de Caransebeș am simțit că mi se face rău. Aveam febră. Am intrat la farmacia nr. 19, am solicitat un ajutor, dar mi s-a spus să mai aștept, că se schimbă turele și n-au timp de mine. Am cerut un termometru, dar nu mi s-a dat. Noroc că avea un client. Mi l-a împrumutat. Aveam 39 cu 6. Văzînd că nici la această temperatură farmacistele nu schițează nici un gest, m-am dus la policlinica C.F.R.-ului, tot din Caransebeș, dar acolo n-am găsit, la ora prînzului, decît pe femeia de serviciu. Ultimul medic, navetist, plecase la Timișoara, cu acceleratul. Abia la spitalul municipal din Lugoj, medicii de gardă m-au consultat cu atenție și m-au îngrijit așa cum numai oamenii de omenie sînt în stare s-o facă, drept care le doresc, la rîndu-mi, multă sănătate și bucurie".
P.S. Adeverința cu nr. 16 035, eliberată de spitalul municipal Lugoj, pe care o avem în original, atestă starea sănătății din ziua aceea a lui F.P. Aceasta, întru știința și nesilința celor din Caransebeș.

Acarul
j răzbunat

Aurică Ciupercaru, de profe
sie acar in stația C.F.R. Craiova, 
s-a dus, ca tot omul, după cum
părături la un magazin alimen-- 
tgr cu .autoservire. La ora aceea, '■ 
magazinul era înțesat de lume. . 
Printre cumpărători se afla și un 
individ, care se tot învirtea pe. I' 
lingă locul unde se puneau co
șurile goale, după ce mărfurile 
din ele, plătite la casă, erau 
puse în sacoșe, in genți sau pa
chete. La un moment dat, indi
vidul (pe nume N. Codin, reci
divist fără, ocupație) a zărit o 
sacoșă burdușită cu de toate. A 
fost suficientă o clipă de neaten
ție din partea stăpinului ei — 
acarul de care am vorbit — pen
tru ca N.C. să i-o înșface și să 
încerce să se facă nevăzut. Dar 
n-a. mai apucat, fiind prins de 
cetățeni și dat pe mina miliției. 
Bucuros că a reintrat în posesia 
sacoșei, acarul nu s-a putut ab
ține să nu-i strige făptașului : 
„Să schimbi macazul, neică, 
spre o muncă cinstită, că altfel 
viața te dă pe linie moartă"...
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(Urmare din pag. I)parc răsădit; prin ■ 1950 de noi, elevii Școlii tehnice miniere, mi se dezvăluie un colț necunoscut al Bradului, de fapt noul centru, cu blocuri și spații comerciale ; nu mi l-am închipuit astfel nici măcar cu cîteva ■ luni în urmă, cînd am surprins demolarea vechilor case, gîrbove, abia ținindu-se pe picioare. Stărui lingă aceste zidiri mirosind încă a var proaspăt și amintirea mă poartă in vremea copilăriei, prin piața aceea pavată cu pietre de riu, vara scăldată in praf, toamna și primăvara in noroaie. Și mai nu-mi vine să cred că acel frumos complex arhitectonic face parte din orașul unde am văzut lumina zilei.Ajung apoi pe malul Crișului, o iau către gară, de-a lungul digului înălțat după 1925 pentru a apăra orașul de inundații, și o altă față necunoscută a Bradului de astăzi îmi iese in cale : riul curge acum între diguri de piatră, solide și frumos lucrate. Pe malul Crișului a răsărit un modern complex sportiv.în stația de autobuze, unde minerii se îmbarcă azi pentru a merge la mină, zăbovesc vreme multă. Privesc atent chipurile celor care coboară și ale celor care urcă. Caut un tovarăș alături de care, cu ani în urmă, am muncit în galeriile și abatajele și suitorile minei Barza, care m-a ajutat să deslușesc tainele mineritului. „Uite-1 pe Toader I”, îmi zic și mă bucur. Prin 1950, Toader a preluat o mașină de încărcat, demonstrîndu-le celorlalți de ce-i în stare, stabilind primul record al minei. Ne limpezim amintirile, a- flăm noutăți unul despre altul. La fel de solid, ca un atlet in apogeul carierei, aceeași privire scrutătoare, dreaptă, neinvățată să ocolească privirea care-o caută, aceleași palme mari, aspre, cioplite parcă din piatră, același zîmbet, a- ceeași încruntătură în fața cite unei nedumeriri. Doar părul nu-i mai era de aceeași culoare. Toader a încărunțit. „Caută să ai întotdeauna adevărul de partea dumitale și nu te • poate doborî nici un val", mă sfătuia el atunci, demult, in galeria aceea întunecoasă, umedă și neprimitoare, cînd ne îngăduiam cite un moment de odihnă. Stau de vorbă cu Toader,

unui orașși-ncerc să desprind din luminile .ochilor lut '.Chipurile- celorlalți mineri care mi-au fost cindva meșteri, care m-au deprins cu marșul neistovit al vieții, care-mi vorbeau de viitor cu certitudine, deși, în vremea aceea, încă nu-i erau stabilite clar contururile, deși nu-i zăream încă piscurile. Știam că Toader locuia într-un sat din apropiere, in Valea Bradului, cinci kilometri dus, cinci întors, de acasă pină Ua gara mică, și de la gara mică pină acasă. „M-am1 mutat, stau în orașul nou, mi-am cumpărat apartament și am pace", mi-a răspuns el ca și cum mi-ar fi destăinuit un mare secret, ,,nu-mi faceți o vizită ?“ Și am plecat în orașul nou, in orașul care începuse să se înalțe la o margine a vechiului oraș, în orașul nou, căruia nici un brădean, oricit de îndrăzneț ar fi fost, nu i-ar fi putut întrezări un viitor atît de frumos, cu un sfert de veac în urmă. Cîteva blocuri și gata, credeam noit atunci, la începutul facerii sale. Astăzi o- rașul nou numără peste 3 000 de apartamente, iar Bradul, de la 10 000 de locuitori în anul 1948, a ajuns astăzi la aproape 30 000. Mina a ridicat orașul acesta devenind o a- devărată urbe a minerilor. Dai' Bradul a știut să rostească prezent, mereu prezent, avind în permanență dorința de înălțare, de a răspunde prin fapte grijii partidului. Fostele ateliere de reparat utilaje specifice industriei miniere s-au transformat într-o a- devărată uzină unde se fabrică mașini și utilaje. miniere. La Brad se execută mobilă pentru export. O- rașul a crescut, din toate punctele de vedere, în ultimul deceniu cît n-a crescut. în cele cinci secole și mai bine de cînd este a- testat documentar. Nu peste mult timp, potrivit strategiei dezvoltării patriei, stabilită de Congresul al XI-’ea și Conferința Națională ale partidului, Bradul va deveni și el un important nod de cale ferată.Brădenii răspund cu fapte deosebite de muncă grijii statornice a partidului, a secretarului său general, tovarășul NicolaeCeaușescu, de a asigura o dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor și localităților țării. Crișul Alb, ca întotdeauna Grisul Alb. este martorul neîm- bătrinit a! acestor remarcabile prefaceri.

SPECTACOLE TEATRALE LA CLUJ-NAPOCAîn stagiunea trecută, Naționalul din Cluj-Napoca a cunoscut (din motive obiective și nu pe fundalul vreunor relații conflictuale) o anumită fluctuație de cadre. 'în locul cîtorva actori care au plecat au venit alții, vreo șase, direct de pe băncile institutului, sau de pe „seîndurile" unor teatre, unde lîncezeau. Ei au obținut repede nu numai condiții materiale optime, ci și unele profesionale, vitale pentru orice actor, dar mai ales pentru cel tînăr : roluri, o implicare energică în viața teatrului, în multiplele sale activități.Ceea ce te surprinde deosebit de plăcut atunci cînd stai de vorbă cu directorul Teatrului Național din Cluj-Napoca, profesorul Petre Bucșa, este, pe acest fundal de operativă și optimistă rezolvare a problemelor de cadre, luciditatea cu care apreciază realitățile teatrului, un remarcabil simț de prevedere, capacitatea de a gindi repertoriul, planul de activitate din timp și în perspectivă. Repertoriul stagiunii -1977—1978 ni se prezintă în genere am

Ultima piesă a lui Horia 
Lovinescu reface viața unei false personalități științifice (a cărei viață personală și ascensiune socială se bazează pe minciună), in- sistind asupra etapei ei finale, de limpezire a adevărurilor.Deși Lovinescu nu-și privește personajul, Galeriu Pop, cu răceală obiectivă sau cu cruzime satirică, ci cu înțelegere și simpatie umană, imaginea eșecului, ■ a imposturii, în care s-a complăcut și pe care a întreținut-o acesta în profesie și acasă — nu este una

Figura lui Avram lancu, marele revoluționar transilvănean de la 1848, a reținut atenția, de-a ' lungul vremii, multor scriitori români, care au văzut in dramaticul său destin însuși destinul autenticului erou popular dăruit cauzei nobile a eliberării ■ și unității naționale. Și poate, mai mult decit în poezie sau în proză, în teatru chipul lui Avram lancu a apărut mereu ca o prezență vie, mareînd, in diferitele momente ale istoriei noastre contemporane, puncte de maximă acuitate în exprimarea unui adine crez de devotament patriotic, de chezășie a unei continuități de existență națională românească de . veacuri pe acest cuprins de țară așezată la răspîntie de imperii. Asemenea idei și sentimente l-au a- nimat pe Lucian Blaga cind și-a scris piesa 
Avram lancu ; nu altele au fost temeiurile abordării acestei tematici de către un Victor Papilian (A- 
vram lancu) ori Al. Ceaușeanu (Craiul 
munților), sau mult mai recent de către Paul Everac în lancu 
la Hălmagiu (1966), Al. Voitin in Avram 
lancu (1970), Pavel

plu, divers și echilibrat, conceput sub semnul exi-1 genței calitative. Piese de D. R. Popescu, Horia Lo- . vinescu, Aurel Baranga, Mircea Micu (debut cu o piesă „Avram lancu"), Zaharia Bîrsan (primul di- ' rector al Naționalului clujean) cu „Trandafirii roșii". Pe afiș au fost incluse piese de O. Goldsmith, J. Cocteau, S. Mrozek și vor mai figura, de asemenea, noi spectacole ale unor piese de Shakespeare, Orkeny Istvan ș.a.Gîndindu-ne la faptul că repertoriul are șanse să se îmbunătățească numeric și calitativ în privința dramaturgiei originale (e bine cunoscută, de pildă, colaborarea teatrului cu D. R. Popescu, cu Vasile Rebreanu etc.), singura rezervă importantă pe care am face-o este cea cu privire la absența marilor clasici, din care nu reținem decît reprezentarea lui „Despot Vodă" în stagiunea trecută.Spre lauda sa, Naționalul din Cluj-Napoca (a cărui problemă principală în privința colectivului teatral rămîne criza de regizori animatori) a știut să atragă, in vederea realizării acestui repertoriu,

un număr impresionant de forțe regizorale tinere, testîndurle./astfel; :impliciț; în Vederea angajării. Concomitent cu folosirea propriilor forțe, cu apelul adresat Upor regizori ca Dan Alexandrescu, Gh. Harag, teatrul colaborează cu mai tinerii directori de scenă Alexa Visarion, Al. Tatos, Mihai Mănu- țiu, Sergiu Savin, Mircea Marin etc.Paralel cu prevederile repertoriale amintite, planul teatrului include o mulțime de acțiuni culturale legate de participarea colectivului la evenimentele politice importante (recitaluri de poezie pe scena proprie și altele, susținute in școli, uzine, sate etc.). Celor cincisprezece instructori ai formațiilor de amatori li se vor alătura alții. Se gîn- desc interesante spectacole în care artiștii teatrului să joace împreună cu amatorii.Ritmul stagiunii actuale este remarcabil. Au avut loc deja șase premiere. Ne vom opri mai jos asupra a două creații recente ale dramaturgiei românești.
„AUTOBIOGRAFIE" de Horia LOVINESCUedulcorată, ci dintre cele mai' aspre. Totuși nu procesul ratării e cel care îl interesează pe dramaturg, ci altceva, procesul „re- cîștigării integrității personale — pierdute prin nenumărate mici compromisuri — curajul de a privi în față adevăratul tău chip și nu masca lui, in sfîrșit re- dobindirea respectului față de tine însuți"....,,într-o societate care vrea să-și edifice viitorul pe principiile eticii, echității și adevărului, procesul de revizuire a conștiințelor devine o necesitate obiecti

vă și continuă — o condiție de existență" — afirma Horia Lovinescu.Sugerind ambianțe și medii, schițînd cu personalitatea și talentul care îl individualizează situații dramatice și citeva portrete. Horia Lovinescu scrie de fapt în „Autobiografie" un lung monolog.Dificultatea susținerii lui în spectacolul Teatrului Național din Cluj-Napoca revine lui Constantin Ada
movich Inteligența, adînci- mea, subtilitatea, capacitatea de interiorizare a talentului acestui actor își spun

cuvîntul în reușita interpretării — deși pe alocuri compoziția sa lasă impresia monotoniei, un exces de sobrietate egalizînd trăirile retrospective și cele prezente, frustrîndu-le de patetismul de care autorul nu se ferise cîtuși de puțin. Invitată Ia Cluj-Napoca, La
risa Stase Mureșan conferă Dinei Pop nu numai frumusețe și prestanță, ci și a- cuzate note de egoism și cinism. Roluri reușite (care ar solicita mai multă atenție în privința adresării, a relației) realizează Emilian 
Belcin și Marietta Gaspar,

interpreții tinerilor Radu Comșa și Raluca Pop. Foarte convingător este și 
Ion Tudorică în rolul lui extrem de concis, dar memorabil scris de Lovinescu, al profesorului Greavu.La reușita acestui spectacol își aduc, de asemenea, contribuția, cu bune rezultate, Monica Gagiu Mo- 
dreanu, Gelu Bogdan Ivaș- 
cu, Vera Mărgineanu, Gh. 
Jurcă, Ion Marian, Eugen 
Nagy, Totu Coloman și 
Petru Dondos.Rezervele mai însemnate pe care le-am avea față de „Autobiografia" clujeană

privesc regia lui Marin D. 
Aurelian.Spectacolul, lucrat cu îngrijire, pare totuși mai mult o lectură corectă a textului, fiind lipsit nu numai de aportul unei viziuni, ci și de cel al științei de a sugera destine și deveniri, a adînci și îmbogăți relațiile, de a crea, doza cu artă efectele și tensiunile.Categoric, problema regiei rămîne principala problemă de rezolvat a Teatrului Național din Cluj- Napoca.

Natalia STANCU

„AVRAM IANCU" de Mircea MICU
Bellu, Avram lancu (1972), pînă la recentul Avram lancu al lui Mircea Micu, ca să nu menționăm decît acele piese care, într-un fel sau altul, se leagă de mișcarea teatrală clujeană de-o jumătate de secol încoace.Piesa lui Mircea 
Micu se reține înainte de toate prin caracterul său liric-evocator, izbutind de-a lungul a trei acte să readucă în vibrație contemporană acel patos revoluționar, acea atmosferă de luptă sfintă in care se angajaseră oamenii Munților A- puseni, animați de ideile pașoptiste, pentru dobîndirea drepturilor lor naționale și politice. în acest context, figura lui Avram lancu se impune ca un factor polarizator de o forță excepțională. Secvențele ce ilustrează momente și scene, figuri devenite de-acum legendare, din istoria revoluției de Ia ’48 din Transilvania, se succed într-o înlănțuire logică, gradată treptat in tensiune, ca într-un lung fir de baladă,, pină la acel final alegoric emoționant cînd eroul, înconjurat de umbrele celor ce-au fost tovarășii săi de luptă și

de aspirații, își pierde și el materialitatea •existenței sale efective, dobindind dimensiuni generoase noi, de simbol al conștiinței naționale românești. Mircea Micu năzuiește să ilustreze drama unui erou popular confundat pînă la identificare cu drama poporului său în numele căruia se ridică la luptă. Conflictul piesei pune in lumină, în fond, conflictul de idei dintre revoluționarii români ai lui lancu și cei maghiari ai lui Kossuth în cadrul unei mai , ample mișcări de eliberare națională pe care revoluția de la 1848 o anima. Din acest punct de vedere, piesa este net superioară altora, prin limpezimea, fermitatea și căldura exprimării unei atitudini politice naționale.Interesant este de observat cum își construiește Mircea Micu personajele ; din aceeași pastă densă, din aceeași culoare monocromă și totuși evi- tînd monotonia. Fiecare din cei ce gravitează în jurul personajului central — A- vram lancu — împrumută de la acesta esența modului lor de existență. Avram Ian- cu se regăsește, ca

idee revoluționară; în fiecare din cei ce-1 înconjoară, ca înțr-o repetare fidelă de destine, nuanțate însă prin detalii de un pitoresc dramatic neostentativ, în cadrul unui vast tablou de epocă.Pe aceste coordonate, regizorul Dan Alexandrescu concepe un spectacol de un patos dens, mereu dublat de măreția insinuată a unei lumi legendare, maiestuoase, în care destinele umane se înscriu într-un ha- lou baladesc, pas cu pas, în consumarea existenței lor diurne. Textul — de o acuratețe literară evidentă, încărcat cu sonorități poetice deloc ostentative — favorizează un anume joc al tensionărilor . afective pe care Dan Alexandrescu le sesizează și le speculează cu real succes, susținut în intențiile sale de o echipă actoricească, în general tînără, dar foarte atentă la nuanțe și subtilități. Emi
lian Belcin în rolul titular se afirmă ca un actor du certe resurse dinamice. își stăpînește sever rolul, cenzurat mereu de o tensiune lăuntrică activă, realizînd un A- vram lancu demn și dirz, generos, dar

ferm, fără a eșua vreodată în accente patetice neacoperite emoțional. Cu o frumoasă prezență scenică, el rămîne aproape tot timpul în prim plan, fără ostentație și fără stridențe. Alături de el, Octavian 
Cosmuța în Axente Sever — reținut, măsurat, masiv ; lăsînd impresia unei forțe gata să se declanșeze nestăvilită, din clipă in clipă, Ligia Moga în Pelaghia Roșu — o dîrzenie moțească afișată, dublată continuu de o căldură sufletească sinceră șl emoționantă, Octavian Lă- 
luț în Doinașul — evoluînd cu decență într-un rol hîtru, ce i-ar fi ispitit pe mulți la o îngroșare fatală a posibilităților comi
ce, Victor Nicolae în Buteanu, Petre Bă- 
cioiu în Dobra, Octa
vian Teuca în Popa Vlăduț, au asigurat realizarea partiturii în condiții deosebite. A- pariții bine punctate în roluri episodice au fost Lucia Toma Wanda în Fani Șuluțiu, 
Eugen Nagy în Dra- goș, Radu Ițcuș în Bălcescu. Paul Basa- rab in Diriță, Gheor- ghe Jurca și Ion Ma
rian in Moțul I și II, 
Bucur Stan, Gelu 
Bogdan Ivașcu, Ion 
Tudorică, Romeo Pop,

Nu s-a putut încă stabili modul în care a reușit șoferul Ion Voinescu, de la întreprinderea de transporturi Brașov, să se urce, în stare avansată de ebrietate, la volanul autobuzului 31-BV-5483, să iasă din garaj și să plece pe traseu. Cercetările sînt în curs și ele vor elucida, cu siguranță, și această împrejurare. De cum a pornit la drum, ditamai autobuzul — spre surprinderea și spaima trecătorilor — a început, pur și simplu, să „valseze" pe strada „13 Decembrie", apoi pe bulevardul Gării, pînă cînd a intrat direct în blocul cu nr. 30. Și cum autobuzul n-a reușit să străpungă tot zidul, în momentul în care năbădăiosul șofer încerca să-l redreseze, a tamponat alte două autoturisme aflate în apropiere, în prezent, lui I.V. i se întocmește cuvenita notă de plată, la achitarea căreia sînt invitați să ia parte, în calitate de coautori, toți cei care trebuiau să-l stopeze înainte de a porni în peri- culoasa-i aventură motorizată.

Petru Dondoș. Decorul semnat de Mircea 
Matcahoji este de o expresivitate plastică ce slujește funcțional atmosferei baladești a spectacolului — un trunchi uriaș de brad domină fundalul scenei, ca un simbol de măreție și trăinicie, bine pus în evidență de regie.în concluzie, spectacolul cu Avram lan

cu de Mircea Micu poate fi considerat nu numai ca o reușită a Naționalului clujean in această stagiune, ci și ca o afirmare publică a unui text dramatic valoros, ce merită a sta în atenția colectivelor noastre artistice din întreaga țară.
Constantin 
CUBLEȘAN

Ionel, 
îonelule...

Chiar așa îl cheamă : Ion Io
nel. Domiciliul : Făget, județul 
Timiș, Calea Lugojului 50. Locul 
de muncă : un depozit din Fă
get. Locul acțiunii : restaurantul 
„Padeșul" din localitate. După 
ce a tot strigat la ospătar să mai 
aducă un rînd, și încă două, și 
încă trei, Ion Ionel s-a adresat 
consumatorilor din jur intr-o dic- 

ție destul de aproximativă, dato
rită împleticirii limbii : „Știți 
voi, măi aceștia, că eu personal 
am un cintec special?" Și tot 
cu o voce aproximativă (citește 
răgușită) a început să cînte : 
„Ionel, îonelule / Nu mai bea 
băiatule"... Unul din cei din jur 
i-a replicat : „Are dreptate cin- 
tecul : Nu mai bea, frățioare, și 
du-te la culcare". Atît i-a tre
buit lui Ion Ionel să audă, că i-a 
și sărit țandăra, provocînd un 
scandal- de pomină. A fost ne
voie de intervenția subofițerului 
de miliție B. Dimitrie, spre a 
putea fi imobilizat și potolit...

Ionel, îonelule / 
băiatule / Că te rid

Ce făcuși, 
și curcile...

Rubrlcâ realizată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților b 
„Scînteii"
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© Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30.
O Opera 'Română : Cavaleria rus
ticană, Paiațe — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Anecdote provinciale —
19,30.
O Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19,30.
© Teatrul „Nottara* * (sala Ma- 
gheru) : Adio Charlie — 19.30,
(sala Studio) : Audiență la con
sul — 19.
© Teatrul Giulești : Regele loan
— 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună
— 19,30.
© Teatrul „I. Vasilescu* : Adam 
și Eva — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Teh- 
nic-Club) : Anotimpurile mînzului
— 17. 
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Un mare om la cîrma unor 
vremuri mari

(Urmare din pag. I)secretarul general al partidului : de a munci mai bine, de a gindi și de a fi mereu noi înșine. Comunitatea și identitatea în gindire și simțire, in năzuinți șl dorinți s-au întilnit in preocupările față de cunoașterea trecutului glorios, înțelegerea prezentului tumultuos și pregătirea viitorului luminos al poporului nostru și al țării noastre. Cuvintele vibrante de simțire patriotică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu găsesc de fiecare dată ecou și receptivitate deplină în inima și conștiința tuturor. Fie că era evocată istoria mai depărtată a geto- dacilor, figura lui Burebista și Dece- bal, fie epopeea poporului român din evul mediu, din epoca modernă și contemporană, eroismul marilor voievozi iubitori de țară și luptători pentru independența țării, Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, marile răscoale ale poporului pentru dreptate socială și națională, Horia sau Tudor din Vladimiri, Revoluția de la 1848, Nicolae Bălcescu sau Avram Iancu, Unirea Principatelor, Independența de stat a Româ
Din adîncul inimii „Noroc bun
(Urmare din pag. I)specialitate, întărind formațiile complexe de intervenție tip „service" din subteran și asigurind astfel o mai bună asistență tehnică pe fiecare schimb și la fiecare loc de muncă ' în așa fel încît orice deranjament în funcționarea utilajelor sau alte probleme ivite în procesul muncii să fie soluționate prompt și cu competenta cuvenită. De asemenea, am organizat și deschis cursuri de perfecționare profe- rjbnală a șefilor de brigăzi, cursuri de ridicare a calificării și de policalificare a minerilor, electricienilor și lăcătușilor de mină în vederea folosirii cu un grad ridicat de eficiență a întregului personal muncitor.în întreaga noastră activitate sîn- tem însuflețiți de îndemnurile pline de omenie comunistă ale conducătorului atit de apropiat inimii noastre, care, în marea sa dragoste și grijă față de mineri, nu-și precupețește timpul și eforturile pentru a face viața noastră și a familiilor noastre mai bogată în împliniri. Mărturia acestei griji părintești o întil- nim la tot pasul. Voi aminti în acest sens faptul că, numai anul trecut, pentru ocrotirea sănătății minerilor

Sfătuitor înțelept și apropiat
(Urmare din pag. I) 

SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILORdl

niei, luptele clasei muncitoare și cele de la Mărășești ale soldaților români, desăvirșirea unității naționale a poporului român, crearea P.C.R. și lupta maselor populare sub conducerea partidului, insurecția victorioasă din august ’44 și multe altele.Adevărată personalitate, mari personalități sint cele ce se identifică cu trecutul glorios al propriului popor, cu lupta acestuia pentru dreptate și libertate, care se identifică cu cele mai inalte idealuri ale propriului popor și ale întregii omeniri, care luptă neabătut, cu consecvență revoluționară, pentru înfăptuirea acestor idealuri de ieri, de astăzi și de miine, care întruchipează în cel mai înalt grad înaltele idealuri de acum și de totdeauna ale omenirii, care luptă pentru intronarea cinstei și omeniei, a eticii și echității. Iată de ce omagiem personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, pe conducătorul iubit al partidului și țării, acum, în preajma împlinirii a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară neobosită în slujba fericirii poporului.
și a familiilor lor s-au cheltuit in Valea Jiului peste 66,6 milioane lei, rețeaua edificilor sanitare îmbogă- țindu-se, printre altele, cu modernul spital cu 700 paturi dat în folosință la Petroșani. O dezvoltare la fel de evidentă au cunoscut anul trecut construcțiile de locuințe, spațiile comerciale, baza materială a edificiilor social-culturale, urmind ca, încă în actualul cincinal — concomitent cu înălțarea noilor obiective industriale — care vor crea circa 6 000 de noi locuri de muncă, in special pentru soțiile și fiicele minerilor —în Valea Jiului să se mai construiască, printre altele, 2 400 de apartamente, noi școli moderne, cinci grădinițe, o sală de sport cu 1 500 locuri, unele dintre acestea aflîndu-se de pe acum în construcție.Acum, în prag de sărbătorire a a- cestor minunați ani de viață consa- crați viitorului luminos al patriei, bunăstării oamenilor muncii, minerii Văii Jiului, intr-un glas cu întregul nostru popor, adresează mult stimatului și iubitului nostru conducător, minerului de orjoare al Văii Jiului, un mineresc „Noroc bun !“, calde urări de sănătate, ani multi și rodnici, cu împliniri pe măsura pilduitoarei sale dăruiri pentru binele celor mulți.
o vacă, iar pentru acest an ne-am propus să obținem o producție medie de 3 200 litri.Sfaturile înțelepte ale secretarului general al partidului au dat roade la noi în Bărăgan și în toată tara. Am înțeles, așa cum ne-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu în repetate rînduri, că oamenii sînt cei care hotărăsc soarta producției.Mă bucur din toată inima că mă număr printre aceia care au avut fericitul prilej de a vorbi direct cu secretarul, general al partidului, nostru.. Ce-i drept, nu mă gindeam eu, cinci’ eram mai tîpăr, că voi sta de vorbă la noi in sat cu .conducătorul statului despre treburile comunei și ale obștii. De aceea, pentru tot ce a făcut și face pentru noi, pentru înțelepciunea cu care ne călăuzește, pentru dragostea față de satul românesc, îi mulțumim din toată inima și îi urăm multă sănătate și putere de muncă.

387) ; artizanii principali ai victoriilor în această ediție au fost tinerii și juniorii ; lista cluburilor cu titluri de campioni naționali în aceasta disciplină sportivă s-a lărgit considerabil, cuprinzind astăzi și centrele de tir din Arad, Alexandria, clubul sportiv școlar 1 București, Crișul Oradea, Medicina Cluj-Napoca....Handbal. Au continuat întrecerile din campionatul feminin (campionatul masculin fiind întrerupt pentru a face loc pregătirilor in vederea apropiatului campionat mondial, programat intre 26 ianuarie și ' 5 februarie în Danemarca). Handbalistele de la Universitatea Timișoara au învins la București pe Progresul (12—11), dar celelalte echipe studențești au fost întrecute la scor — Universitatea București de Confecția, I.E.F.S. lă Constanța, de Hidrotehnica. Excelentă este comportarea în acest sezon a Rapidului (20—12) cu U. Cluj-Napoca ; formația bucureșteană beneficiază de aportul citorva junioare (Gheorghița Mălai, Ana Maria Răducu, Cristina Weber) dintre cele medaliate cuO ACȚIUNE PLINĂ DE INTERES ÎN CADRUL „DACIADEI»
Concursul micilor gimnaști bucureșteniUnul din țelurile marii competiții naționale „Daciada" este acela de a stimula pe organizatorii sportului în a imagina și a pune la punct noi forme de întrecere pentru angrenarea copiilor și tineretului în activități de masă, forme care totodată să cultive terenul trecerii la pregătirea performanței. O expresie reușită a preocupărilor într-o asemenea direcție a fost concursul de gimnastică pentru elevii din clasele speciale I—IV ale școlilor bucureștene, organizat duminică dimineața în sala de la Ștrandul tineretului de către Inspectoratul școlar municipal, in strînsă colaborare cu organul municipal de sport și cel al organizației pionierilor.O sală arhiplină în care aproape două sute de fete și băieți, cam intre șase și zece ani. așteptau vizibil emoționați să concureze sub ochii specialiștilor, dar și al numeroșilor părinți. Peste așteptările organizatorilor — și. chiar dincolo de prevederile regulamentului de întrecere — s-au prezentat la sală destule formații neinscrise Ia acest concurs, cu fetițele gata îmbrăcate in echipament sportiv, însoțite de cortegiul părinților și bunicilor, formații care vrînd nevrind au fost admise in concurs, spre a-și etala cunoștințele.Chemării crainicului „înainte, pentru gloria sportului românesc 1“ i s-a răspuns prin voci cristaline la unison „Tot înainte !“, după care gim-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia zilei mele de naștere.Vă adresez, la rindul meu, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, cit și pentru viitorul fericit al poporului român, în spe- rahța că relațiile de prietenie existente între țările noastre vor continua să se dezvolte în avantajul reciproc.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Piwi ia phhI ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, luni după- amiază, succesiv, pe ambasadorii la București ai : statului Israel. Sha- may Cahana ; Confederației Elvețiene, Pierre-Henri Aubaret : Iranului,
Primire ia Consiliul de MiniștriLuni după-amiază, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe Jose Antonio Urdino- la Uribo, directorul Institutului co

CronicaLa invitația Ministerului Sănătății, luni a sosit îp Capitală o delegație a ministerelor sănătății din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de Emil Matejicek, ministrul sănătății al R.S. Slovace.
★Luni a părăsit definitiv Capitala Yahia Zakarip Al Mukadamî, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, care și-a încheiat misiunea în țara noastră.
★Cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră, Shamay Cahana, ambasadorul Israelului la București, a oferit luni o recepție.A participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați Ia București, membri ai corpului diplomatic.
★La Ambasada R. P. Ungare din București a avut loc, luni, înmînarea, de către ambasadorul dr. > Biczo Gyorgy, a Ordinului „Drapelul Republicii Populare Ungare cu cunună de lauri", conferit scriitorului de limbă maghiară din România Franyo' Zoitan, pentru traducerea în limba maghiară a unor valoroase opere din literatura română, pentru întreaga sa activitate literară pusă în slujba întăririi prieteniei dintre poporul român și poporul ungar, cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 de ani.

DOROHOI: Materiale de construcții
peste planîn' zilele ce au trecut din acest an, lucrătorii Fabricii mixte din Dorohoi se prezintă cu o depășire a indicatorilor de producție, totalizînd aproape 200 000 cărămizi, cantitate ce ar echivala cu necesarul materialului de construcție pentru cel puțin 10 apartamente convenționale.

bronz la mondialele pentru junioare, care răspund neîncrederii de a fi promovate în echipa națională de senioare în felul lor, tineresc și sportiv : joacă din ce in ce mai bine, înscriu tot mai multe goluri. Apropo de națională : duminică, la Bratislava au fost trase la sorți grupele preliminare ale Campionatului mondial de handbal feminin (programate pentru luna decembrie, in acest oraș). „Fortuna" n-a zîmbit deloc reprezentativei noastre, care va face parte din aceeași grupă cu puternicele formații ale R.D. Germane și Iugoslaviei. Va fi luptă mare pentru desemnarea celor două semifi- naliste 1
...Volei. După o întrerupere, au fost reluate întrecerile din cadrul campionatului național. La băieți, au fost reluate printr-o surpriză : tî- năra garnitură a Rapidului a învins fără drept de apel mai experimentata formație Explorări Baia Mare (3—0). în rest, și la masculin și la feminin — rezultate normale (adică au învins gazdele). Normale sînt și victoriile reușite în deplasare de di

nastii în miniatură au început să arate ceea ce știu în fața comisiilor. Diferența era, firește, mare intre elevele și elevii din clasele întii, aflați abia la „ABC“-ul gimnasticii, și micile sportive de la Clubul sportiv școlar sau Dinamo care efectuaseră exerciții mai grele, e drept, sub titlu demonstrativ. Totuși, a fost posibil să se constate de către antrenorii prezenți că în unele școli și clase speciale ființează neînțelegeri în privința primei selecții, investiții de efort și mijloace nu tocmai conforme cu perspectivele performanței in această ramură. După opinia lor, în fiecare școală și chiar in fiecare clasă ar trebui să se statornicească un sistem de concursuri deschise tuturor elevilor, in schimb, pentru competițiile pe sectoare sau cu caracter municipal să fie selecționate formații compuse din elemente cu aptitudini de-acum precizate pentru gimnastică...Indiferenți la gîndurlle tehnicienilor. micii concurenți iși luaseră în serios rolurile, se întreceau cu ambiție desăvirșită, lesne de citit pe chipurile lor. Dincolo de exerciții, parcă nu-i interesau prea mult nici premiile, la care mai atenți erau ...părinții : — Liliana, n-auzi, te-a strigat de trei ori pînă acum 1 Era vocea tatălui Lilianei Oprescu. prima clasată la categoria 6—8 ani. 

Aii Reza Bahrami, în legătură cu încheierea misiunii acestora în țara noastră.în timpul întrevederilor, primul ministru s-a întreținut cordial cu cei trei ambasadori. (Agerpres)
lumbian de comerț exterior, cu care a avut o convorbire privind posibilitățile de lărgire și diversificare a schimburilor comerciale și de promovare a cooperării economice ro- mâno-columbiene. (Agerpres)
zileiLa festivitate au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului A- facerilor Externe, Uniunii scriitorilor, academicieni, alți oameni de cultură. Au rostit alocuțiuni ambasadorul R. P. Ungare la București. Csere= Tibor, membru al secretariatului Uniunii scriitorilor din R.P. Ungară, Alexandru Jebeleanu, președintele filialei din Timișoara a Uniunii scriitorilor, precum și Franyo Zoitan care a mulțumit pentru distincția acordată.

★La cinematograful „Scala" din Capitală a fost prezentat luni, în premieră, filmul artistic românesc „Acțiunea Autobuzul". Noua producție a Casei de filme nr. 5, inspirată din realitatea politică și socială a perioadei imediat următoare eliberării țării noastre, este realizată după un scenariu semnat de loan Grigorescu, in regia lui Virgil Calotescu. Din distribuție fac parte actorii Gheorghe Di- nică, Irina Petrescu, Mircea Albules- cu, Ion Dichiseanu, Silviu Stăncules- cu, Vistrian Roman, Draga Olteanu- Matei, Jean Constantin, Aurel Giuru- mia, Mariana Calotescu, Dumitru Rucăreanu, Gheorghe Pătru.în aceeași seară a avut loc premiera filmului documentar „Traiectorie uluitoare", producție a Studioului cinematografic „Alexandru Sahia".(Agerpres)

De reținut că această cantitate suplimentară de cărămidă obținută la Fabrica mixtă din Dorohoi este destinată șantierelor de construcții botoșănene, pe care se află în lucru mai bine de 900 apartamente de locuințe din cota anului curent. (Silvestri Ailenei).

namoviști la Cluj-Napoca și studenții craioveni la Tulcea, de voleibalistele gălățence la Baia Mare....Fotbal. La Buenos Aires au fost fixate, prin tragere la sorți, grupele turneului final al Mondialelor ’78. Așadar, dacă ne calificam (cum era foarte posibil), jucam! probabil, in grupa a IlI-a, cu Brazilia, Austria și Suedia. Dar nu ne-am calificat și vor evolua aci fotbaliști spanioli. Celelalte grupe : I — Argentina, Italia, Ungaria, Franța ; II — R.F.G., Polonia, Mexic, Tunisia ; IV — O- landa, Scoția, Peru, Iran. Acum, pe noi ne interesează campionatul european (unde avem parte tot de Spania și Iugoslavia, plus Cipru) și turneul olimpic 1980 (unde conform ho- tăririi recente a F.I.F.A. nu vor fi admiși jucătorii care au participat la preliminarii sau în turneul final la C.M.). Pe plan intern, după ce am consemnat în numerele anterioare reluarea pregătirilor pentru returul campionatului, să consemnăm că, de ieri, la Snagov s-a deschis — pentru o săptămînă — un nou curs de perfecționare : de data a- ceasta, sint reciclați antrenorii ce-și desfășoară activitatea in cele 46 centre de copii și juniori. Spor !
G. MITROI

campioană a „Daciadei" în București, la toate probele concursului. Este elevă a Școlii generale nr. 64, școală a cărei formație a ocupat de altfel locul întii pe echipe (clasele I—II). întrecerea pentru echipele din următoarele două clase a fost cîștigată de formația Școlii generale nr. 58, iar la individual de Silvia Ionescu. de la aceeași școală. Concursul „masculin" a fost, dominat de băieți din sectorul IV, de la Școala generală nr. 75, care au cucerit toate titlurile — ambele titluri pe echipe și cele individuale, prin Victor Saiu și, respectiv, Ștefan Florescu. în schimb, titlul de „cel mai tînăr concurent" — de altfel dotat și bine instruit incă de la virsta lui de opt ani — a fost decernat elevului Școlii generale nr. 179, Ștefan Matei, totodată membru al Cluoului sportiv școlar bucur,estean...Tuturor participanților la concurs, cadrelor didactice care i-au ales și instruit, părinților dovediți susținători atît de inimoși le adresăm îndemnul de a persevera pe drumul ales, util sănătății copiilor și rodnic pentru sportul nostru. îi vom revedea cu plăcere în prima zi a vacanței de primăvară atunci cind organizatorii bucureșteni ne-au promis că vor programa viitoarea ediție a concursului în saia mai încăpătoare de la Flo- reasca.
Valeriu MIRONESCU

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
cu prilejul aniversarii a trei decenii de la semnarea

primului Tratat de prietenie, colaborare si asistenta mutuala 
dintre România si BulgariaCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală' dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, luni după-amiază a avut loc, în Capitală, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. și Asociația de prietenie româno-bulgară.Au participat Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai conducerii altor ministere și instituții centrale, ai unor organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, oameni de cultură, știință și artă, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene. studenți.Au luat parte membri ai Ambasadei R.P. Bulgaria la București.Adunarea a fost deschisă de Ro- mus Dima. secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit tovarășul Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R.. președintele Comitetului foștilor luptători antifasciști, președintele Asociației de prietenie româno-bulgare, care a relevat că Tratatul încheiat la 16 ianuarie 1948 a constituit o temelie trainică pentru adîncirea și extinderea continuă a conlucrării rodnice dintre cele două popoare vecine și prietene, care, sub conducerea partidelor lor comuniste, au desfășurat o luptă hotărîtă, plină de sacrificii, pentru eliberarea națională, instaurarea noii ordini sociale și asigurarea independenței și suveranității lor. E- vocînd tradiționalele relații frățești, de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, puternicele sentimente de prețuire reciprocă ce animă popoarele român și bulgar, a spus vorbitorul, rezultă cît de durabil s-a închegat peste veacuri prietenia noastră, bazele trainice pe care se clădește conlucrarea noastră în vasta operă de făurire a societății noi. socialiste, a comunismului. Prietenia româno-bulgară, a spus el, iși are rădăcinile adine împlintate în trecutul de bunăvecinătate al celor două popoare, în luptele comune duse secole de-a rindul împotriva a- supririi, pentru neatîrnare și suveranitate națională, pentru libertate și progres social. Conviețuind de-a lungul vremii ca buni vecini și prieteni, românii și bulgarii nu o dată și-au vărsat sîngele pentru împlinirea idealurilor de dreptate și viață mai bună. în cronica luminoasă a

IN CĂUTAREA UNOR NOI SURSE DE ENERGIE
„PER SPIEGEL" : Posibilitățile inepuizabile ale hidrogenului

• Start spre „era H" ® Mările
• Invitație la „HydrogenUn specialist recunoscut, chimistul american John Bockris, a stîrniț, nu de mult, senzație printr-o prognoză foarte optimistă, publicată în revista „Chemical and Engineering": primele elemente ale unei economii mondiale bazate pe hidrogen ar putea sa apară încă in deceniul al nouălea.Rezervele de hidrogen sint, după cum se știe, practic inepuizabile. A- cest element poate fi obținut din riuri și lacuri, din mări, dar și din cărbune. în afară de aceasta, hidrogenul are cea mai mare putere energetică dintre toți carburanții: un litru de hidrogen înmagazinează de 2,75 ori mai multă energie decit un litru de benzină. Nu există îngrădiri nici în privința domeniilor de aplicare. Autovehicule și avioane, nave și locomotive ar putea fi. deopotrivă, propulsate cu hidrogen. Pentru că este ușor de transportat prin conducte (datorită greutății specifice mici, viteza de deplasare este de trei ori mai mare decit a gazului natural), el se pretează și la încălzire in fabrici, locuințe și magazine. Introducerea hidrogenului drept carburant ar soluționa și problema poluării. S-ar înregistra doar o ușoară ridicare a nivelului umidității, in- trucît țevile de eșapament, hornurile caselor și coșurile de fabrică ar degaja in atmosferă doar aburi inofensivi.J. Bockris schițează în articolul

„l'express" : Cind va lua Soarele locul țițeiului și uraniului ?
® Vn nou material, siliciul amori, deschide perspectiva creării unor celule solare toarte ieitine„Energia solară va deveni o realitate in ziua' în care vom reuși să producem gratuit baterii solare". Acestei butade, formulată de un expert american sceptic, au hotărit să-i dea replica un mare număr de laboratoare științifice și industriale din întreaga lume. Speranța de reușită le-a fost alimentată de apariția unui nou material pus la punct de un grup de cercetători de la Universitatea din Dundee, Scoția. La Conferința asupra energiei solare organizată anul trecut la Luxemburg, sub egida C.E.E., s-a vorbit mult de acest nou- născut : „siliciul amorf hidrogenat". Această descoperire a stimulat interesul Congresului american față de energia solară : Camera reprezentanților a cerut de curind ca statul să acorde 28 milioane de dolari suplimentari pentru cercetări în acest domeniu. De că atîta interes pentru noul material ? Așezat într-un strat subțire pe un suport puțin costisitor.
vremea
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

rece. Cerul a fost variabil cu îpnorări 
mai accentuate în sudul și estul țării. 
Cu totul izolat a nins în vestul Mol
dovei. Vîntul a suflat slab pînă la mo
derat, cu intensificări în sudul Bana
tului și la munte cu viteze pînă la 70 
km pe oră din sectorul sud-estic și 
izolat în sudul țării pînă la 40 km pe 
oră. Temperatura aerului, la ora 14, 
era de minus 5 grade la Joseni și 5 
grade la Gurahonț, Vărădia, Țebea, 
Timișoara, Răuți, Banloc. în București : 
Vremea a fost relativ rece. Cerul va

prieteniei noastre există nenumărate pagini care ilustrează cu elocvență cit de puternice au fost și sînt relațiile dintre noi, care amintesc cu emoție de lupta noastră comună, de sprijinul frățesc ce și l-au acordat cele două popoare in momentele de grea încercare pentru însăși ființa lor națională. împlinirea, în anul 1977, a unui secol de la cucerirea independenței de stat a României și aniversarea în acest an a centenarului eliberării Bulgariei constituie prilejuri fericite pentru a evoca glorioasele fapte de arme și de întrajutorare dintre români și bulgari, pentru a aminti că sîngele vărsat de eroii celor două popoare la Plevna, Grivița, Rahova și Smîrdan, alături de ostașii ruși, a cimentat pentru vecie prietenia popoarelor noastre.în continuare, vorbitorul a subliniat că relațiile de colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar au dobindit în ultimii ani valențe și dimensiuni calitativ superioare. Raporturile româno-bulgare sînt fundamentate trainic pe comunitatea orînduirii sociale, a telurilor și aspirațiilor comune, pe principiile respectării stricte a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și întrajutorării tovărășești. Dorința popoarelor noastre de a amplifica colaborarea frățească româno-bulgară și-a găsit expresia în noul Tratat de prietenie, colaborare si asistență mutuală semnat la 19 noiembrie 1970, document de importanță majoră, care consemnează noi căi și perspective pentru intensificarea și aprofundarea relațiilor multilaterale dintre țările și popoarele noastre în toate domeniile de activitate, precum și în Declarația comună semnată în septembrie 1977 la Sofia.Vorbitorul a evidențiat însemnătatea hotărîtoare a întîlnirilor și convorbirilor, devenite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, a măsurilor stabilite, a acordurilor și înțelegerilor semnate. care reprezintă un vast și fertil program de colaborare și cooperare, contribuind la aprofundarea relațiilor noastre pentru ca acestea să constituie un adevărat model de conlucrare rodnică și tovărășească între două popoare vecine ce făuresc noua orînduire, merg împreună pe calea bunăstării și progresului și sint ho- tărite să folosească pe deplin posi

și oceanele — cele mai mari depozite de energie ale globului 
Village" © De la Londra la New York într-o singură orăsău destul de detaliat și un plan de introducere, în etape, a hidrogenului în economie. în deceniul următor ar trebui începută construirea unei sta- ții-pilot, în cadrul căreia un număr de case ar urma să treacă la consumul de hidrogen ca sursă de energie — apoi un cartier și, in cele din urmă, un oraș întreg. Paralel, ar trebui adaptate și autovehiculele zonei respective la motoare cu hidrogen. într-o etapă următoare, hidrogenul ar cuceri o regiune întreagă, astfel că anul 1990 ar putea marca trecerea la utilizarea pe scară națională a hidrogenului.Există însă destule obstacole ce barează calea spre larga utilizare a hidrogenului. Primul l-ar constitui obținerea de cantități mari la un preț de cost convenabil. Apoi problema depozitării foarte volatilului carburant. Bockris sugerează pentru rezolvarea problemelor o combinare a procedeelor cunoscute cu altele noi. Acestea ar fi:1) Electroliza — descompunerea apei, cu ajutorai energiei nucleare, în elementele componente, oxigen și hidrogen. Hidrogenul obținut pe această cale ar putea să fie în anul 1985 mai ieftin decit benzina, potrivit părerii specialistului american.2) Descompunerea termochimică — hidrogenul și oxigenul se separă printr-o supraîncălzire a vaporilor de apă. în acest scop ar putea fi fo

siliciul amorf permite realizarea de fotobaterii, dacă nu „gratuite", cel puțin la un preț neglijabil față de prețul celor care s-au instalat în ultimii 20 de ani pe panourile solare ale sateliților.Deocamdată, celulele solare din comerț revin la mai mult de 100 de franci (circa 25 de dolari) pentru fiecare watt electric. Ele sînt fabricate din plăcuțe fine de siliciu, al căror preț de cost este foarte ridicat. Randamentul de peste 10 la sută este însă bun : este suficient un metru pătrat pentru producerea a 100 de wați de curent electric. Tinind seama de prețul lor, celulele solare nu pot fi însă utilizate decît la alimentarea sateliților sau a unor „jucării" costisitoare, cum ar fi ambarcațiunile de agrement. Este imposibil însă ca ele să fie folosite pentru a pompa apă în Sahel, de pildă, sau a încălzi o locuință.Teoretic, randamentul siliciului
riabil mai mult noros după-amiaza. 
Vint moderat. Temperatura maximă, 
la ora 14, a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 ianuarie. în țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil. în 
sud-vestul țării vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de lapoviță 
și ploaie. Vînt în general slab, pre- 
zentînd intensificări în Banat și zona 
de munte, pînă la 50 km pe oră, predo- 
minînd din sectorul sud-estic. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 10 grade 
și zero grade, izolat mai coborîte în 
Transilvania și nordul Moldovei, iar 
maximele vor oscila între minus 2 
grade și plus 8 grade. Ceață dimineața 
și seara. în București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul schimbător. 
Vînt în general slab. Temperatura ușor 
variabilă. 

bilitățile mereu crescînde oferite de dezvoltarea accelerată a economiilor lor naționale, de succesele remarcabile obținute în toate domeniile vieții materiale și spirituale.în încheiere, vorbitorul a adresat comuniștilor, întregului popor bulgar urări călduroase de a obține noi victorii în înflorirea Bulgariei socialiste, pentru progresul multilateral și înaintarea fermă a, țării vecine și prietene pe calea stabilită de Programul P. C. Bulgar — edificarea societății socialiste dezvoltate.A luat apoi cuvintul ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Petăr Danailov Hristov, care a subliniat că prietenia diritre popoarele celor două țări este de nezdruncinat pentru că cei mai buni fii ai Bulgariei și României au luptat foarte des, umăr la umăr, ir) bătăliile grele și glorioase pentru eliberarea națională și socială și au lăsat generației de ieri, generației de astăzi și generațiilor viitoare pilde neuitate de frăție, de luptă și ajutor reciproc. Relevind că sărbătorirea' a 100 de ani de la proclamarea independenței de stat a României a avut un puternic ecou în Bulgaria, vorbitorul a exprimat recunoștința poporului bulgar față de poporul român, care este veșnică și frățească, pentru ospitalitatea caldă, pentru adăpostul și ajutorul care le-au fost acordate revoluționarilor bulgari și pentru exemplul eroic al bravilor fii români, care și-au dat viața la Grivița și Plevna. în conti- două po- și capitaAmbasadorul a relevat,nuare că eliberarea celor poare de sub jugul fascistepocă în dez- noastre . și a relații și mailist a deschis o nouă voltarea popoarelor creat condiții pentru strinse și fructuoase.Hotăritor pentru întărirea și dezvoltarea necontenită a relațiilor bulgaro-române — a spus ambasadorul — au fost și sint întil- nirile tradiționale și convorbirile dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu, fiecare întîlnire dintre cei doi conducători de partid și de stat reprezentînd o etapă nouă in dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre cele două țări și popoare.Ambasadorul R. P. Bulgaria a a- dresat, in încheiere, poporului român felicitări călduroase pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI- lea al P.C.R. și urări de noi și tot mai multe succese în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România.

losit surplusul de căldură de la centralele nucleare. Eficiența acestei metode este de patru ori mai mare decît a electrolizei.3) Descompunerea fotochimică — hidrogenul este obținut din apă cu ajutorul luminii solare și al unor catalizatori, procedeu descoperit cu doi ani in urmă de doi savanți austrieci.John Bockris se poate lăuda și cu inițiative practice. In orașul Provo (statul Utah) există de pe acum un întreg parc de mașini alimentate cu hidrogen. Adaptarea unui vehicul la noul carburant nu este nici dificilă, nici costisitoare. Este necesară o modificare a carburatorului și a sistemului de aprindere. Nu departe de această localitate a inceput construirea unui sat, „Hydrogen Village", toate cele 38 de locuințe ale sale urmind a fi alimentate in exclusivitate cu hidrogen — in- cepînd cu încălzirea și terminînd cu mașina de tuns iarbă.Hidrogenul înseamnă, așadar, o lume nepoluată, o lume eliberată de teama epuizării resurselor energetice, înseamnă noi locuri de muncă. înseamnă și o lume mai... mică, dacă ne gindim la mijlocul de transport al viitorului, al cărui model a fost recent prezentat : un supersonic propulsat cu hidrogen, ce străbate într-o oră 6 500 kilometri, ceea ce corespunde distantei Londra — New York 1 

amorf ar putea să atingă 15 la sută. Cercetătorii speră să egaleze performanțele celulelor actuale și, în paralel, să reducă de 100 de ori sau chiar mai mult prețul de cost. Dacă se împlinesc aceste speranțe, peste cinci sau zece ani vom putea vedea cum panourile de siliciu amorf înlocuiesc grupurile electrogene din regiunile lipsite de rețele electrice.‘Totuși, nu. numai prețul constituie singurul obstacol în calea producerii de electricitate solară. Trebuie în același timp să se știe cum poate fi stocat, în timpul nopții, o parte din curentul produs în cursul zilei. „Iar această problemă este — deocamdată — departe de a fi rezolvată" — apreciază specialiștii.în concluzie, în pofida marilor promisiuni ale siliciului amorf hidrogenat. nimeni nu îndrăznește să prezică înlocuirea prea curind a petrolului și uraniului prin soare — conchide revista.
PRONOEXPRES

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN H IANUARIE 1978Categoria 1 : 1 variantă 25% — autoturism Dacia 1 300 ; Categoria 2 : 5 variante 25% a 12 876 lei ; Categoria 3 : 19,50 a 3 302 lei ; Categoria 4 : 71,50 a 900 lei ; Categoria 5 : 177,75 a 362 lei ; Categoria 6 : 6 995,50 a 40 lei ; Categoria 7 : 183,00 a 200 lei ;Categoria 8 : 3 439,25 a 40 lei.Report categoria 1 : 336 671 lei.

lucerna și să obținem producții mari de la această cultură, așa cum ne-a sfătuit in 1971, fiindcă este știut, dacă nu ai lucernă nu ai de unde să scoți nici lapte mult. Și de această dată tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a indicat să perseverăm în acțiunile pe care le-am inceput, să nu ne declarăm mulțumiți, să facem totul pentru a asigura animalelor furaje pînă la noua recoltă. Am înțeles atunci că pentrp a obține.,, , prpdupțiile pp.țaite ni le-am propus trebuie să ’ fl’i pretențios, exigent cu tine însuți, să nu te mulțumești cu cit ai realizat la un moment dat, însușiri ale unui adevărat comunist, pe care ni le oferă, zi de zi, prin tot ceea ce întreprinde secretarul general al partidului. Con- tinuînd să înfăptuim toate măsurile cuprinse in programul stabilit atunci, noi am ajuns ca în 1977 să realizăm în medie 3 000 de litri de lapte de la

Iarna nu-i grea, omătul nu-i mare, așa că interesul pentru sezonul sportiv este întreținut mai ales prin competițiile de sală, cele in aer liber fiind mai rare — cind e zăpadă suficientă și cind permite vremea. Concret......La Brașov, în eleganta sală a sporturilor de lingă gară, s-a disputat întilnirea reprezentativelor din România și Monaco în cadrul Campionatului european de tenis pe teren acoperit. Tenisul nostru; reprezentat pină acum strălucit de Uie Năstase și Ion Tiriac in turneele cele >ai de elită de pe mapamond și in'upa Davis", este înscris pentru «.rima dată în această competiție europeană de mina a doua. Noua și ti- năra noastră echipă face parte, după cum s-a mai anunțat, din grupa preliminară „B“ (împreună cu Olanda, Monaco și Portugalia). în prima confruntare (se joacă fiecare cu fiecare— tur și retur) ai noștri tineri au fost înfrînți (0—3) in Olanda. De data aceasta, acasă, au ieșit ei victorioși ; mai „bătrinul" Dumitru Hărădău, li- nărui Florin Segărceanu și foarte tî- nărul cuplu Andrei Dirzu—Florin Segărceanu n-au lăsat partenerilor lor din Monaco nici măcar bucuria cîști- gârii vreunui set; darmite a unui meci cu punct, deci : 3—0 Ne rein- noim încrederea in priceperea și ambiția maestrului Ștefan Georgescu de a forma, roda și lansa în marile a- rene o echipă reprezentativă tinără— in alcătuirea de azi ori în a'ltă alcătuire. Din tot sufletul, succes 1
...Hocheiul, sport specific iernii, iși programează competițiile in „palate de gheață". Pe patinoarul „23 August" din Capitală s-a încheiat al 7-lea tur din campionatul divizionar „A". Peste 9 000 de spectatori (vine lumea, vine 1) au vizionat sîmbătă seara o nouă partidă între Steaua (deținătoarea titlului de campioană) și Dinamo (veșnica și singura ei contracandidată). Și de data aceasta, ea in majoritatea întîlnirilor directe, echipa omogenă (Steaua) a învins echipa risipită în multe individualități (Dinamo) : 3—1. Devansîndu-=i adversarii în clasament cu 4 puncte, steliștii au luat o nouă opțiune și pentru titlul de campioni în 1978 — dar, sinceri să fim. pe noi ne interesează mai mult ca echipa națională a României (alcătuită in cea mai mare parte din hocheiști de la Steaua și Dinamo) să joace bine, omogen și într-o exemplară sudură sufletească la Campionatele mondiale (16—27 martie, la Belgrad), unde cîștigarea grupei „B“ ar însemna o nouă promovare în grupa „A"....Primele campionate de tir ale noului an s-au consumat la poligonul de la Dinamo. Este vorba de probele pentru arme cil aer comprimat. De consemnat trei constatări îmbucurătoare : dinamovista Dumitra Matei a spulberat, cu o performanță de nivel mondial, recordul național al probei de pușcă 10 m (390 puncte, față de
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Reluarea lucrărilor reuniunii de la Belgrad

li rtM zilei - măsuri concrete
pentru stimularea procesului t edificare 

a securității europeneAstăzi se reiau lucrările reuniunii de la Belgrad. Reprezentanții celor 35 de state participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa se vor reîntîlni la Centrul Sava din capitala iugoslavă pentru a continua activitatea de armonizare a pozițiilor in vederea definirii căilor și modalităților de acțiune pentru aplicarea integrală în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, semnat în vara anului 1975 la nivelul cel mai înalt.Care este stadiul lucrărilor ? In prima parte a reuniunii, deschisă la 4 octombrie anul trecut, a avut loc un detaliat schimb de păreri cu privire la evoluțiile din ultimii ani pe continent. ceea ce a permis o evaluare a modului în care s-au aplicat prevederile Actului final de la Helsinki, desprinzîndu-se concluzii practice pentru activitatea de viitor. Intr-o etapă ulterioară a avut loc prezentarea de propuneri concrete menite să ducă la impulsionarea procesului de edificare a securității europene, inclusiv propuneri privind continuarea activității după încheierea reuniunii de la Belgrad. De asemenea, potrivit prevederilor Actului final, și-ău expus pozițiile țările riverane Mediteranei neparticipante la Conferința general-europeană.desfășurarea reuniunii pînă la intervenită la 22 decembrie, se aprecia că, deși n-au lipsit tentative de a deturna dezba- de la problemele esențiale ale

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Bulgaria 
Adunarea festivă de la Sofia

Vizita în Pakistan a viceprim-ministrului 
guvernului român

Din pauza poate unele terile securității europene sau de a goli lucrările de conținut, în activitatea a fost pozitivă O ilustrare in acest constituie cele peste proiecte de documente propuneri pentru întărirea : și dezvoltarea cooperării pe planuri multilaterale între statele participante.

ansamblu și utilă, sens o 100 de conținînd securității
România, care și la reuniunea de la ‘Belgrad ca și în toate fazele anterioare ale Conferinței general-euro- pene a adus o contribuție activă, substanțială, la desfășurarea lucrărilor într-o ambianță constructivă și la obținerea de rezultate rodnice, efective, a prezentat un șir de propuneri noi, concrete. Acestea se referă la principalele domenii de interes vital pentru popoarele continentului : măsuri de dezangajare militară și dezarmare ; cooperarea pe planul economiei, științei și tehnicii ; cooperarea cultural-artistică, în domeniul educației tineretului ; continuitatea, în forme organizate, a procesului de edificare a securității, prin organizarea de noi reuniuni multilaterale și crearea de grupe de experți pentru examinarea problemelor de interes comun în perioada dintre reuniuni. Propunerile României au întrunit aprecieri pozitive din partea

unui mare număr de delegații, rele- vindu-se prin caracterul lor realist și constructiv.Acum, la reluarea lucrărilor, eforturile participanților urmează a se concentra într-o unică direcție : sistematizarea numeroaselor propuneri existente șl redactarea documentului final. în acest scop au .fost constituite cinci grupe de lucru, care urmează să ajungă la consens asupra părților din document referitoare la principalele capitole ale Actului final. Aceasta este, fără îndoială, etapa cea mai importantă, decisivă, de rezultatele ei depinzînd nemijlocit succesul reuniunii de la Belgrad.Tocmai de aceea, după părerea României, se impune intensificarea eforturilor în vederea elaborării unui document final cît mai concret și an- gajant, astfel îneît această reuniune să marcheze un moment important pe calea făuririi securității europene. Aceasta presupune abordarea în spirit constructiv, fără divagații și digresiuni, a dosarelor de propuneri. Așa cum arată experiența, numai într-o ambianță de înțelegere, de stimă și respect reciproc se poate ajunge la apropierea pozițiilor, pe prim-plan punindu-se nu deosebirile de concepții, ci interesele comune ale popoarelor continentului.în ce o privește, România va face tot ce depinde de ea pentru reușita lucrărilor reuniunii — potrivit poziției de principiu a partidului și statului nostru. Este bine cunoscut și se bucură de o largă apreciere internațională rolul pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu l-au avut in toate evoluțiile pozitive de pe continent, în crearea condițiilor și a cadrului democratic de desfășurare a Conferinței general- europene, contribuția de preț pe care au adus-o la elaborarea Actului final de la Helsinki. în raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. reafirmînd concepția și poziția României în legătură cu reuniunea de la Belgrad, a subliniat din nou că asigurarea succesului acesteia face necesară abordarea problemelor cu spirit de răspundere, pornindu-se de la considerentul că țelul activității trebuie să fie conlucrarea constructivă pentru impulsionarea realizării în viață a securității europene.Această cerință se ridică imperios în fata tuturor participanților, pentru ca reuniunea de la Belgrad să se soldeze cu rezultate deschizătoare de perspective noi în orizontul european, potrivit așteptărilor și năzuințelor popoarelor continentului de a trăi in deplină securitate, de a conlucra pentru făurirea unui viitor de pace și progres.
D. T.

SOFIA 16 (Agerpres). — împlinirea a 30 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre România și Bulgaria a fost marcată, la Sofia, printr-o adunare festivă.Au participat Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Dimităr Stanișev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. Gheor- ghi Iordanov, prim-secretar al Comitetului orășenesc Sofia al P.C. Bulgar, Sava Ganovski, membru al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Asociației de prietenie bulgaro-românâ.în cadrul adunării. Andrei Lukanov. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. și Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia, au vorbit despre legăturile tradiționale de prietenie, despre cursul mereu ascendent al colaborării dintre cele două țări

și popoare. Vorbitorii au subliniat importanța deosebită pe care o au pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Bulgaria, frecventele în- tilniri la nivel înalt și, in acest cadru, vizita oficială de prietenie întreprinsă în Bulgaria în șeptembrie 1977 de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, convorbirile rodnice avute cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.A fost exprimată convingerea -că raporturile româno-bulgare vor cunoaște și în viitor o dezvoltare tot mai puternică în interesul construcției socialiste în cele două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

ISLAMABAD 16 (Agerpres). — La invitația guvernului pakistanez, tovarășul Paul Niculescu, viceprim- ministru al guvernului, face o vizită în Pakistan cu prilejul inaugurării rafinăriei Karachi Korangi construită de România. în cadrul acordului de cooperare economică și tehnico-știin- țifică, semnat în iulie 1973 de cele două țări.Luni după-amiază oaspetele român

a avut o întrevedere cu guvernatorul provinciei Sind, Abdul Kadir Șeik, întrevederea a prilejuit un schimb de opinii asupra relațiilor româno-pakis- taneze, apreciindu-se cu satisfacție evoluția lor pozitivă, precum și posibilitățile existente de a extinde buna colaborare dintre cele două țări.Viceprim-ministrul român a depus o coroană de flori la monumentul lui Mohammad Aii Jinnah, întemeietorul statului pakistanez.
Tovarășul Gordon McLennan reales secretar general 

al P. C. din Marea BritanieLONDRA 16 (Agerpres). — în cadrul ședinței Comitetului Politic al Partidului Comunist din Marea Britanie. ales la Congresul al XXXV-lea al partidului, Gordon McLennan a
fost reales în funcția de secretar general al partidului, iar Mick McGa- hey a fost ales în funcția de președinte al P.C. din Marea Britanie.

Rezultatele referendumului din Ecuador
RIENTULCAIRO. — Ministrul de externe al Egiptului, Mohamed Ibrahim Kamel, a șosit, duminică seara, în Israel, împreună cu delegația pe care o conduce la lucrările Comisiei politice egipteano-israeliene, care urmează să aibă loc la Ierusalim.Anterior, precizează agenția egipteană M.E.N., a avut loc o ședință a Consiliului Securității Naționale, întrunit sub președinția șefului statului, Anwar El Sadat, care s-a declarat de acord cu menținerea hotărîrii Egiptului de a participa la lucrările Comitetului politic.Vorbind la televiziunea egipteană, generalul Abael Ghani El Gamassi. ministrul egiptean al apărării, a declamat simbătă că „Egiptul a respins proiectul israelian de retragere din Sinai, prezentat Comitetului militar egipteano-israeiian, deoarece este incompatibil cu suveranitatea egipteană".Generalul Gamassi a arătat că proiectul israelian prevede „existența unor așezări și aeroporturi militare israeliene în Sinai, după retragerea trupelor israeliene. precum și restric-

HAGA

Programul noului 
guvern olandezministru al Olan- Agt, a prezentat

I J L CI uții în zona care ar urma să fie controlată de Națiunile Unite, la frontiera egipteano-israeliană, și în zonele demilitarizate". . Ministrul egiptean al apărării a subliniat că așezările amintite constituie o lezare a suveranității egiptene și sînt ilegale din punctul de vedere al dreptului internațional.Referindu-se la proiectul egiptean prezentat comitetului militar, generalul Gamassi a afirmat că acesta prevede existența unei zone-tampon, unde ar fi plasate forțele O.N.U., și o zonă demilitarizată, în conformitate cu Rezoluția 242 a Consiliului de Securitate.în încheiere, el a arătat că nu trebuie să se considere reuniunile comitetului militar ca un eșec ; dificultățile sînt consecința celor 30 de ani de Conflict.TEL AVIV. — Guvernul israelian s-a reunit, duminică, pentru a examina problemele legate de deschiderea lucrărilor Comisiei politice egipteano-israeliene.WASHINGTON. — Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, va lua parte la reuniunea Comisiei politice < gipteano-israeliene, a anunțat un comunicat al Departamentului de Stat. Anterior, șeful diplomației americane hotărîse să își amine călătoria în Orientul Mijlociu, datorită divergențelor apărute între Egipt și Israel în legătură cu stabilirea ordinii de zi a negocierilor de la Ierusalim.

QUITO 16 (Agerpres). — Proiectul noii Constituții a Ecuadorului a fost aprobat de 43,3 la sută din cei a- proximativ 1 600 000 de participanți la referendumul național de duminică, potrivit rezultatelor — încă incomplete — ale scrutinului date publicității luni seara la Quito. Pentru textul Constituției din 1945 „reformate" s-au pronunțat 31,3 la sută din alegători, în special din rîndul cercurilor de afaceri aparținind capitalului privat, după cum relatează observatorii politici, fost evaluate la corpul electoral.Remarcînd că tuții cuprinde o cu caracter progresist, democratic — între care acordarea dreptului de vot
23,8 Abținerile au la sută dintextul serie noii Consti- de prevederi

persoanelor majore analfabete, care reprezintă aproximativ 40 la sută din populație, precum și sporirea controlului statului in economie, observatorii sînt de părere că testul electoral desfășurat la 15 ianuarie în Ecuador a dovedit sprijinul acordat proiectelor guvernamentale de transformări structurale, prin care se urmărește revenirea tării la un guvern civil și o viață politică parlamentară. Evidențiind în context acest sprijin față de „revenirea la democrație", președintele Consiliului Suprem de gu- vernămint din Ecuador, amiralul Alfredo Poveda Burbano, a declarat că „rezultatul votului este o dovadă a maturității civice și a responsabilității poporului ecuadorian".
Misiune spațială îndeplinită

Doi cosmonauți sovietici s-au reîntors pe Pămînt

„Adevărata securitate nu poate fi asigurată

prin intensificarea cursei înarmărilor11
Un raport al Secretariatului O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost dat publicității un raport elaborat de Secretariatul O.N.U. cu privire la consecințele eventualei utilizări a armelor nucleare, precum și ale proliferării și perfecționării acestor armej Raportul face o analiză multilaterală a efectului nefast al cursei înarmărilor asupra situației mondiale. Se subliniază că la ora actuală adevărata securitate nu poate fi asigurată

prin intensificarea cursei înarmărilor. Problema securității nu poate fi soluționată nici prin sporirea numărului de state care dispun de arme nucleare. nici prin menținerea acestor arme de către actualele puteri nucleare, arată raportul, adăugind că o creștere a numărului de state posesoare de arme nucleare și perfectionarea continuă a arsenalelor nucleare existente ar duce la o mai mare încordare, la o mai mare instabilitate in lume
CRIZĂ DE GUVERN ÎN ITALIA

Premierul Andreotti și-a prezentat demisia

HAGA — Primul . dei, Andreas Van lum in Camera Deputaților programul guvernului său, format din reprezentanți ai creștin-democraților și liberalilor, în decembrie 1977, după o prelungită perioadă de criză guvernamentală.Arătind că guvernul se va strădui cu prioritate să combată inflația și șomajul, premierul a spus, în context, că vor fi necesare sacrificii din partea tuturor olandezilor. Șomajul este mai grav decit lasă să se întrevadă cifra oficială de circa 200 000 de persoane lipsite de locuri de muncă, a menționat el. De asemenea, primul ministru a relevat că pentru următorii ani ticbuie să se țină seama de factori importanți ce amenință să a- graveze situația pe plan economic. Arătind că guvernul intenționează să ducă o politică de moderație in sfera veniturilor, premierul olandez a spus că se va proceda, totodată, la o limitare a cheltuielilor pentru' asigurări sociale.Abordind politica externă a guvernului, Van Agt a spus că ea va marca o „continuitate" a politicii anterioare olandeze în principalele probleme, intre care în cele privind destihderea, dezarmarea, apartenența la Piața comună și la N.A.T.O. Referindu-se la problemele cu care este confruntată C.E.E., el a spus că acestea nu Vor putea fi rezolvate prin măsuri pro- tecționiste.

MOSCOVA 16 (Ager
pres). — La 16 ianuarie, 
după îndeplinirea mi
siunii spațiale în cadrul 
complexului „Saliut-6“ — 
„Soiuz-26“ — „Soiuz-27", 
cosmonauții sovietici 
Vladimir Djanibekov și 
Oleg Makarov, potrivit 
programului de zbor, 
s-au reîntors pe Pămint. 
Ceilalți doi cosmonauți 
— Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko — iși 
continuă zborul in spa
țiul extraterestru.

Pentru realizarea

întoarcerii cosmonauților 
pe Pămint, la ora dina
inte stabilită, ,.Soiuz-26“ 
s-a desprins de com
plexul spațial si apoi, 
prin efectuarea unei 
frinări, s-a detașat de 
acesta. După un zbor 
pilotat, capsula de cobo- 
rîre a lui „Soiuz-26“ a 

atmosferă, 
apropiere a 
început să 
retromotoa-

asigură ate- 
Aterizarea

pătruns în 
In imediata 
solului au 
funcționeze 
rele care
vizarea lină.re-

s-a realizat în 
dinainte stabilită 
toriului V.R.S.S., 
km vest de orașul Țe- 
linograd.

Starea cosmonauților 
este bună. Capsula de 
coborîre a readus pe 
Pămint și materiale pri
vind rezultatele unor 
cercetări și experiențe 
care s-au realizat la 
bordul laboratorului 
cosmic „Saliut-6“ într-o 
perioadă de peste trei 
luni.
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NICOSIA Dezbaterile din Adunarea
In perspectiva reluării negocierilor intercomunitare

Declarațiile secretarului general al O.N.U. la încheierea vizitei 
Cipruin

ROMA 16 (Agerpres). — După o scurtă reuniune a guvernului său. desfășurată luni dimineață, primul ministru al Italiei, Giulio Andreotti, a prezentat președintelui republicii, Giovanni Leone, demisia cabinetului, constituit la 29 iulie 1976, deschizin- du-se astfel cea de-a 37-a criză guvernamentală a țării din perioada postbelică. Andreotti i-a informat intii pe miniștrii consiliului pe care l-a prezidat, și apoi pe șeful statului, că guvernul monocolor minoritar de- mocrat-creștin nu mai beneficiază-de sprijinul în parlament al partidelor comunist, socialist și republican.Reprezentanții celor trei partide menționate, împreună cu socialist- democraticii și cu liberalii, semnaseră cu liderii P.D.C. un acord pe baza căruia și-au oferit sprijinul față de guvernul Andreotti prin recurgerea la abținerea de la vot in cele două Camere ale parlamentului în cazul in care nu își vor putea exprima votul favorabil. în baza acestui acord, guvernul democrat-creștin a recurs la consultări periodice cu celelalte partide ale „arcului constituțional" in legătură cu programele sale pe plan politico-economic și social.O serie de elemente ale vieții so- cial-politice și economice a Italiei au dovedit însă că „guvernul abținerilor" sau „al neîncrederii", cum mai era numit cabinetul demisionar. nu are capacitatea să soluționeze problemele stringente ale tării. Agravarea șomajului, îndeosebi în rîndurile tineretului italian, creșterea costului vieții, reducerea la scară națională a producției și scăderea indicilor de creștere a producției industriale, situația dificilă in care se află sudul țării — Mezzogiorno, precum și spo

rirea numărului delincvenților, dar. mai ales, valul de acțiuni teroriste ce au creat un climat de insecuritate, toate acestea au determinat mai multe partide să se pronunțe pentru un guvern de urgență, din care să facă parte și comuniștii. Depășirea fazei inițiate prin acordul din iulie anul trecut între „cei șase" și modificarea cadrului politic, cerute de. P.C.I., P.S.I. și P.R.I., nu reprezintă insă și punctul de vedere al partidului majorității relative. Astfel. P.D.C. „se pronunță numai pentru o modernizare a programului guvernamental, fără schimbări în ce privește cadrul politic" — -relevă agenția A.N.S.A., reamintind că Direcțiunea acestui partid nu dorește o colaborare in guvern cu P.C.I., care la ultimele alegeri a obținut 34 la sută din voturi, avind o puternică reprezentare in parlament. în ce privește P.S.D.I., pentru moment și acesta se pronunță tot pentru o modernizare a programului guvernului. La rîndul lor. liberalii s-au declarat pentru continuarea formulei „abținerii de la vot".Conform uzanței italiene, șeful statului a cerut guvernului demisionar să rezolve în continuare afacerile curente ale tării pînă la constituirea viitorului cabinet. Marți începe o nouă fază politică, aceea a consultărilor președintelui republicii cu liderii partidelor politice și cu alte oficialități, în vederea desemnării unei personalități care să formeze noul guvern. Paralel, au loc reuniuni ale organelor de conducere ale partidelor și ale grupărilor parlamentare ale a- cestora in vederea definirii pozițiilor pe care să le prezinte șefului statului și apoi premierului desemnat.

agențiile

Noi reacții de dezaprobare față de declarația 
Departamentului de Stat ai S.U.A.ROMA. — Direcțiunea P.S.I. a anunțat, intr-un comunicat dat publicității, că secretarul general al partidului. Bettino Craxi, a avut o convorbire telefor/că cu primul secretar al P.S. Francez, Franțois Mitterrand, referitoare la situația politică din țările lor, relatează agenția France Presse.Conducătorii Partidului Socialist Italian și. respectiv. Partidului.Socialist Francez sînt de acord în a considera declarația Departamentului de

Stat al S.U.A. asupra eventualei participări a comuniștilor la guvernele din Europa occidentală „o ingerință" in problemele interne ale acestor țări. „Pozițiile celor două partide — se menționează în comunicat — concordă in aprecierea că raporturile între Statele Unite și țările vest-eu- ropene, și îndeosebi intre S.U.A., Franța și Italia, nu trebuie să fie tulburate de acte care. în mod obiectiv, nu pot fi definite decit ca o formă de ingerință".

0 adunare fssîivă, c°nsacrată aniversării a 50 de ani de la fondarea ziarului „Sainal", publicație revoluționară editată și condusă de tovarășul J<im Ir Sen în timpul luptei antijaponeze, ă avut loc la Phenian. La adunare au participat Pak Sen Cer, Lim Ciun Ciu, Se Cer, membri ai Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, alți conducători de partid și de stat, cadre din domeniul muncii de presă, redactori. Lim Ciun Ciu a rostit o alocuțiune.
întrevedere Husak—Cor- 

VaîUMl. La 16 ianuarie, Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, a avut o întrevedere cu Luis Corvalan, secretar general al P.C. din Chile, care se află in vizită la Praga. în cursul convorbirii s-a făcut un schimb de opinii privind dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre cele două partide și unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
La 16 ianuarie au inceput să funcționeze canalele liniei directe de telecomunicații cosmice între capitalele U.R.S.S. și S.U.A., anunță a- genția T.A.S.S. Uniunea Sovietică asigură comunicațiile respective prin sateliții săi „Molnia", iar S.U.A. prin sateliții „Intelsat".
Comunicatei comun iugo- 

slavo-algerian, dat publicității la încheierea vizitei în Iugoslavia a președintelui algerian, Houari Boumediene, relevă satisfacția părților față de evoluția relațiilor bilaterale pe plan politic și îndeplinirea cu succes a acordurilor încheiate de Iugoslavia și Algeria în vederea extinderii colaborării economice. Părțile au făcut un schimb de opinii asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale. între care situația din Orientul Mijlociu și unele zone ale Africii, precum și în legătură cu activitatea țărilor nealiniate.

NICOSIA 16 (Agerpres). — tarul general al O.N.U., Waldheim, a avut duminică Nicosia o nouă întrevedere cu președintele Spyros Kyprianou, la_ care a luat parte, de asemenea, Papadopoulos, reprezentantul ciprioților greci la negocierile intercomunitare.Intr-o declarație făcută presei după întrevedere, Spyros Kyprianou și Kurt Waldheim au subliniat că in ce privește reluarea dialogului între cele două comunități din insulă accentul trebuie pus pe pregătirea minuțioasă a convorbirilor pentru ca acestea să fie substanțiale.Secretarul general al O.N.U. a precizat că data reluării convorbirilor va depinde de desfășurarea lucrărilor pregătitoare ce vor avea loc în săp- tămînile următoare. El a spus, totodată, că se va menține în legătură cu părțile interesate.
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Secre-Kurt seara laTassos
' în cadrul une' conferințe de presă, înainte de a pleca spre Atena, Kurt Waldheim a exprimat opinia că negocierile intercomunitare cipriote vizînd reglementarea situației din insulă ar putea fi reluate in luna martie. Waldheim a arătat că cele două părți îi vor prezenta mai întîi o serie de propuneri în acest sens. Acest lucru va permite clarificarea situației și va înlesni stabilirea procedurii de urmat în consultările cu cele două părți, precum și fixarea datei reluării tratativelor intercomunitare.Pe de altă parte, secretarul general al O.N.U. a subliniat că discuțiile avute la Nicosia cu președintele Ciprului. Spyros Kyprianou. și cu liderul ciprioților turci, Rauf Denk- taș, „au fost deschise și constructive;". „Silit satisfăcut de această evoluție și sper că aceste contacte directe vor contribui la reglementarea problemei cipriote", a afirmat în încheiere secretarul general al O.N.U.

Națională a Turciei
Astăzi va avea Ioc 

votul de învestitură 
a guvernului EcevitANKARA 16 (Agerpres). — Duminică au continuat la Ankara dezbaterile în Adunarea Națională a Turciei pe marginea programului guvernamental propus de primul ministru Biilent Ecevit.După cum relevă agenția France Presse, în intervențiile lor. liderii partidelor dreptății, salvării naționale și acțiunii naționale au precizat că la sfîrșitul dezbaterilor vor vota împotriva guvernului. Cele trei formațiuni politice dispun în comun de 218 din cele 450 de mandate ale Adunării Naționale.In intervenția sa, Biilent Ecevit a arătat că prin programul pe care l-a supus parlamentului noul cabinet turc urmărește soluționarea unor grave probleme rămase de la precedentul guvern.Votul va avea de învestitură a guvernului loc marți.

de presă transmit:
Ambasada română din Addis 

Abeba a oferit Ministerului In
formațiilor si Orientării Națio
nale al Etiopiei o serie de lu
crări românești, editate în limbi 
străine, de literatură politică și 
economico-socială, de artă si in
formații generale despre țara 
noastră. De o apreciere deo
sebită s-au bucurat operele 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Conferință internațională 
asupra energiei solare. La Delhi s-au deschis luni lucrările unei conferințe internaționale asupra energiei solare. Participă circa 1 000 de experți în acest domeniu, precum și 350 de delegați din 52 de țări ale lumii. Conferința, menită să contribuie la definirea viitorului cercetării în domeniul energiei solare, a fost inaugurată de premierul țării-gazdâ, Morarji Desai,

Relații nigeriano-angole- 
2Q Președintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, a sosit la Lagos într-o vizită oficială de cinci zile, la invitația șefului statului nigerian, Olusegun Obasanjo. Părțile vor examina o serie de probleme de interes comun, privind îndeosebi dezvoltarea relațiilor de cooperare bilaterală în diverse domenii. Vor fi abordate, de asemenea, aspecte ale actualității politice africane, un accent deosebit urmînd să fie pus asupra situației din Africa australă.

Barbarii ale rasiștilor 
Slld-airicam. In încercarea de a combate lupta antiapartheid prin dislocarea populației de culoare, din vecinătatea centrelor locuite de populația albă, autoritățile rasiste sud- africane au trecut luni, sub protecția forțelor polițienești, la desființarea, cu buldozerele, a unui cartier

al populației africane de la periferia orașului Capetown. Importante forțe polițienești înarmate și însoțite de cîini au împiedicat accesul foștilor locuitori in zona respectivă. Cei peste 10 000 de locuitori din acest cartier, Unibel, au rămas fără nici un adăpost.
Conferința internațională 

împotriva mercenariatetei, care a avut loc în cadrul Săptămînii de solidaritate cu țările și popoarele în lupta împotriva imperialismului, s-a desfășurat in capitala Republicii Populare Benin. Conferința a • a- doptat documente care subliniază că mercenarii reprezintă o amenințare permanentă la adresa procesului de dezvoltare economică și socială a statelor independente din Africa, Asia și America Latină.

Pentru transformarea 
Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii. Bangladesh ?î Nepal sprijină propunerea transformării Oceanului Indian într-o zonă a păcii și cheamă statele interesate să înceapă consultări în vederea realizării acestui deziderat — se arată în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei de trei zile la Dacca a regelui Birendra al Nepalului. Documentul relevă, totodată, satisfacția celor două părți față de cursul spre întărirea relațiilor de colaborare și exprimă voința Bangladeshului și Nepalului de a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul utilizării resurselor de apă.

Catastrofă naturală. Loca- litatea italiană Canevizza, situată în apropiere de Pavia, a fost distrusă pe jumătate duminică, ca urmare a unei alunecări de teren provocate de ploile torențiale din ultimele zile. Nu s-au înregistrat victime umane, alunecarea produeîndu-se lent, in schimb există importante pagube materiale.
Alegeri prezidențiale în FinlandaHELSINKI. — Duminică și luni, în Finlanda s-au desfășurat alegeri prezidențiale avînd ca scop desemnarea celor 300 de electori care il vor alege la 15 februarie pe președintele țării pentru o perioadă de șase ani.Primele rezultate ale alegerilor urmau să fie anunțate în noaptea de luni spre marți. Un ultim sondaj de opinie premergător începerii votului

aprecia că se va înregistra o victorie netă a actualului președinte, Urho Kekkonen, care ocupă funcția de șef al statului începind din 1956.Potrivit uzanțelor, după ce va fi ales, noul președinte va anunța componența noului guvern, cabinetul finlandez fiind in mod tradițional restructurat după alegerile prezidențiale.
întîlnire internațională a veteranilor mișcării 

de rezistență din unele țări europene 
Apel pentru o ripostă fermă provocărilor neofascisteROMA 16 (Agerpres). — La Torino a avut loc o întîlnire internațională a veteranilor mișcării de rezistentă dintr-o serie de țări europene, avînd ca temă lupta pentru destindere internațională, pentru dezarmare, împotriva fascismului. Participanții s-au pronunțat pentru unificarea eforturilor în lupta pentru destindere și dezarmare, chemînd opinia publică democratică din țările europene să

dea o ripostă fermă activității provocatoare a neofasciștilor. Documentul final al intîlnirii, semnat de reprezentanții veteranilor mișcării de rezistență din 14 țări europene, după ce arată că pe continentul european sint concentrate uriașe stocuri de arme dc distrugere in masă, cheamă sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U., care va avea loc în vara acestui an. să elaboreze măsuri concrete în domeniul dezarmării.

DE PRETUTIhIDENI
© CUM S-A FORMAT 

SCOARȚA TERESTRĂ. Luna viitoare va începe operația denumită „Cyamex" pentru studierea modului în care se formează scoarța terestră. Cercetători francezi și americani, însoțiți de colegi mexicani, iși propun să observe în apropiere de coasta vestică a Mexicului, la mai bine de 2 600 metri adîn- cime oceanică, o zonă în care speră să găsească indicații cu privire la formarea scoarței terestre. „Cyamex" este prima e- tapă a unui complex de cercetări, prevăzut pe o perioadă de trei ani, in cadrul cărora va fi explorată „dorsala Pacificului de est", situată în largul coastelor mexicane.
© VACCIN ÎMPOTRI

VĂ CARIILOR. In curînd, oamenii vor avea din ce în ce mai puțină nevoie să recurgă la serviciile stomatologilor, dacă vom reuși să înfrîngem definitiv caria, inamicul public nr. 1 al danturii — susține dr. Daniel Smith, de la ,.Forsyth Dental Center" din orașul american Boston. El a anunțat că, in următorii doi ani, va putea da spre utilizare un vaccin de prevenire a cariilor dentare. Testele sale efectuate pînă acum pe diverse animale au redus cu 50—60 la sută apariția cariilor. După cum se știe, oamenii de știință au stabilit că îmbolnăvirea danturii este cauzată de o enzimă produsa de bacteria „streptococus mu-' tans". Vaccinul dr. Smith injec- ', tat în glandele salivare ale cobailor stimulează producerea de anticorpi pentru combaterea acestei enzime.
• O DATĂ LA 400 DE 

ANI. Specialiștii în descifrarea tainelor calendarului arată că anul 1978 este, dintr-un anumit punct de vedere, un an de excepție : debutind — la 1 ianuarie — printr-o duminică, el va lua sfîrșit — la 31 decembrie — tot printr-o duminică. Or, acest lucru se întîmplă numai o dată la 400 de ani. Cu alte cuvinte — sintem martorii unei rarități calendaristice care se va mai repeta abia în anul 2378 !
• FALȘII CĂPITANI, în clădirea vechii companii engleze „Lloyd’s", specializată în asigurarea vapoarelor, se aud din cind în cind dangăte de clopot. Compania vestește în felul acesta că s-a scufundat încă un vapor. De cîțiva ani, dangătul clopotelor de la „Lloyd’s" se aude tot mai des. Numai în ultimele citeva luni clopotele au răsunat de 58 de ori. Ziarele engleze consideră că răspunzător de creșterea catastrofelor pe mare este un grup de falsificatori de docu- niente din Hong Kong care eliberează diplome-fictive de căpitani și ofițeri unor persoane lipsite de experiență în domeniul navigației. Pe baza acestor documente, diferite țări au încredințat nave unor șarlatani.
© CEA MAI MARE 

EXPLOATARE DE LIG
NIT. Guvernul landului Re- nania de Nord — Westfalla (R.F. Germania) a dat semnalul de începere a lucrărilor pentru deschiderea „la suprafață" a celei mai mari exploatări de lignit din lume, în împrejurimile orașului Koln. Aici, de pe o arie de 88 kilometri pătrați vor fi extrase pină in anul 2000 circa 2,4 miliarde tone lignit. In acest scop vor fi deplasate citeva localități, vor fi defrișate păduri și se va strămuta o autostradă. Experții au proiectat, totodată, recultivarea treptată a terenurilor despădurite.

© CAPSULE ANTI- 
PARAZITARE ÎN AGRI
CULTURĂ. Principiul capsulelor care eliberează încet doza de medicamente necesară tratării unei boli și-ar putea găsi pe viitor aplicarea și în agricultură. Cercetători din Vancouver (Canada) studiază producerea de capsule compuse dintr-o substanță protectoare inertă, înăuntrul căreia se află — sub forma unei emulsii — produse antiparazițare. Cele mai multe din actualele produse de acest gen se degradează rapid in sol și pentru obținerea efectului dorit sint necesare administrări repetate, ceea ce scumpește considerabil costul. Ca înveliș pentru capsule au fost studiate pină acum cu bune rezultate gelatina și guma arabică.

® CURBE DEMO
GRAFICE. Anul trecut, în Marea Britanie, pentru prima oară de la introducerea evidenței populației in 1837, numărul deceselor a fost mai mare decit cel al nașterilor. Potrivit raportului anual al Ministerului britanic al Sănătății numărul mare de decese (560 000) s-a datorat valului de căldură și epidemiei de gripă din anul trecut ; totodată, numărul nașterilor a scăzut cu 3 la sută.

® COMPETIȚIE 
SPORTIVĂ PENTRU 
TOATE VÎRSTELE. Na de mult, in Iugoslavia s-a încheiat tradiționalul cros național organizat de cotidianul belgrădean „Politika", care a reunit peste o jumătate milion de participanți — de toate vîrstele și categoriile sociale. „Decanul" cro- siștilor a fost Emil Zemliak, în virstă de 81 ani, care participă la asemenea întreceri ince- pînd din 1925. Crosul „Politika" a împlinit peste o jumătate de veac. Vojin Dordevic, organizatorul primei ediții din 1922, își amintește că atunci au fost doar 15 participanți. De atunci însă, participarea s-a lărgit mereu, acest cros devenind cea mai mare competiție de atletism din Iugoslavia.
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