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Intilnirea si convorbirile dintre președinții
n

încheiate duminică, într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, 
au evidențiat cursul ascendent al colaborării dintre popoarele român și egiptean, 
necesitatea intensificării eforturilor pentru reglementarea pe cale politică 
a conflictului din Orientul Mijlociu și statornicirea unei păci juste și trainice, 

în conformitate cu interesele tuturor popoarelor

Plecarea 
d i n

Capitală
Duminică la amiază s-a în

cheiat vizita de prietenie între
prinsă in tara noastră, la invi
tația președintelui Republicii 
Socialiste Romania, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de președin
tele Republicii Arabe Egipt, Mo
hammed Anwar El Sadat.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron- 
l spiciul aerogării se aflau por
tretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mohammed Anwar 
El Sadat. încadrate de drapelele 
celor două țări. Pe mari pan
carte se puteau citi, in limbile 
romană și arabă, urările : „Să 
se dezvolte relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, in interesul ambe
lor noastre popoare, al cauzei 
păcii, securității și cooperării in 
întreaga lume !“. „Trăiască prie
tenia și colaborarea intre toate 
popoarele lumii 1“

La sosirea pe aeroport, cei doi 
șefi de stat au lost salutați cu 
stimă și simpatie de numeroși 
bucureșteni.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii Arabe 
Egipt și Republicii Socialiste 
Rumania.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammed Anwar El Sadat 
au trecut in revistă garda de 
onoare.

înaltul oaspete egiptean și-a 
luat apoi rămas bun de la per
soanele oficiale române aflate 
pe aeroport. Erau prezenți tova
rășii Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară. Ion Dincâ. Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Oprea. Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu. Teodor 
Coman, Nicolae Giosan. Ion 
Stănescu. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Se aflau, de asemenea. Petru 
Burlacu. ambasadorul României 
la Cairo, și Hassan Abdel Aal 
Nayel. ambasadorul Egiptului la 
București. Erau prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați in țara noastră.

Cei doi președinți au fost ova
ționați cu căldură de cetățenii 
Capitalei aflati pe pista aero
portului. care și-au manifestat 
satisfacția fată de rezultatele 
noului dialog la nivel inalt ro- 
mâno-egiptean. menit să contri
buie la amplificarea legăturilor 
de prietenie și cooperare dintre 
țările șt popoarele noastre, la 
promovarea cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed An
war El Sadat au răspuns cu 
cordialitate manifestărilor de 
simpatie ale mulțimii.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori celor doi șefi 
de stat.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohammed Anwar El 
Sadat și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi președinți 
și-au strins prietenește miinile. 
s-au îmbrățișat cu căldură.

Duminică, 12 februarie, au avut 
loc convorbiri intre președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar Ei 
Sadat.

Cu acest , prilej, cel doi șefi de 
stat au analizat modul in care se 
desfășoară, pe baza înțelegerilor con
venite, conlucrarea pe multiple pla
nuri dintre cele două țări, expri- 
mind hotărirea de a dezvolta in con
tinuare relațiile de prietenie și co
laborare româno-eglptene, pe te
meiul principiilor egalității și res
pectului mutual, in interesul pro
gresului ambelor state, al prosperi
tății popoarelor lor.

In cursul convorbirilor au fost 
examinate, de asemenea, o serie de 
probleme ale vieții Internaționale ac
tuale, ale luptei pentru destindere,

Comun teat de presă
pentru lichidarea focarelor de încor
dare și conflict existente în lume.

In acest cadru, a fost examinată 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu, subliniindu-se necesitatea de 
a se acționa in continuare pentru 
realizarea unei păci juste și trai
nice, prin retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, înfăptuirea as
pirațiilor naționale legitime ale po
porului palestinian, inclusiv de a-și 
constitui un stat propriu, indepen
dent, asigurarea integrității și secu
rității tuturor popoarelor din zonă.

Cei doi președinți au afirmat că 
trebuie Întreprinse noi eforturi in 
vederea soluționării, pe baza prin
cipiilor cunoscute, a problemelor din 
Orientul Mijlociu. în acest sens, ar 
fi util să se întrunească Conferința 
pregătitoare de la Cairo, inițiată de 

președintele An'war El Sadat, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, sau a reuniunii propuse de 
secretatul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim — și acceptată deja de 
șeful statului egiptean — Ia New 
York sau in altă parte, in vederea 
pregătirii temeinice a reluării Con
ferinței pentru pace de la Geneva.

La încheierea convorbirilor, desfă
șurate intr-o ambianță de caldă 
cordialitate, președinții Nicolae 
Ceausescu și Mohammed Anwar El 
Sadat și-au exprimat satisfacția față 
de caracterul lor prietenesc și rod
nic și au hotărit să continue dialo
gul la nivel inalt, consultările bilate
rale, in probleme de interes comun, 
evidențiind însemnătatea lor. atit 
pentru extinderea și întărirea rela
țiilor dintre țările și popoarele noas
tre, cit și penjru cauza păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale.

Duminică, 12 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. s-a intilnit, Ia Timișoara, cu to
varășul Stane Dolanț, secretar al Co
mitetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, care, la invitația secretarului ge
neral al partidului, face o vizită in 
țara noastră.

La convorbiri au participat, tova
rășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Teo
dor Coman, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Telescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Dragoliub Stavrev. membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Vlado Obradovici, șe
ful Secției pentru relații și legături 
externe a Prezidiului C.C. al U.C.I.,

Încheierea convorbirilor Intre tovarășul
»

Nicolae Ceausescu- si tovarășul Stane Dolanț
5 J » J

Luni, la Timișoara, s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Stane Dolanț, secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care, la invitația secreta
rului general al partidului, a făcut 
o vizită in țara noastră.

La convorbiri au participat tova
rășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al. C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant, al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Teodor Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C, al 
P.C.R.

Au luat, parte, de asemenea, tova
rășii Dragoliub Stavrev, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Vlado Obradovici, șe
ful Secției pentru relații și legături 
externe a Prezidiului C.C. al U.C.I., 
precum și Trifun Nikolici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

în timpul convorbirilor au fost e- 
vocate cu deosebită satisfacție legă
turile strinse, frățești, care se dez
voltă continuu intre cele două țări 
socialiste; vecine și prietene, între 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, in
tre popoarele celor două țări, in spi
ritul principiilor și obiectivelor în
scrise in Declarația comună ro
mâno—iugoslavă din 1976, al ho- 
tăririlor stabilite cu prilejul 
întâlnirilor și convorbirilor rodnice 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei, evi- 
dențiindu-se importanța deosebită a 
întâlnirilor de la Drobeta-Turnu Se
verin, din decembrie anul trecut, din
tre conducătorii celor două state. 

precum și Trifun Nikolici. ambasado
rul R. S. F. Iugoslavia la București.

Tovarășul Stane Dolanț a trafismis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări din partea tova
rășului Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat, la rindul său, tova
rășului Iosip Broz Tito calde felici
tări prietenești și cele mai bune 
urări. ,

Cu acest prilej s-a efectuat un
★

Luni seara, tovarășul Stane Dolanț. 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care, intre 10 și 13 februarie, a făcut 
o vizită în tara noastră la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a plecat spre patrie.

Oaspetele a fost insotit de tovară
șii Dragoliub Stavrev. membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Vlado 
Obradovici. șeful Secției pentru re
lații și legături externe a" Prezidiului

Totodată, s-a procedat la o largă 
informare asupra activității pe care 
o desfășoară Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia consacrată înfăptuirii ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R. și, 
respectiv, ale Congresului al X-lea al 
U.C.I., pentru construcția socialistă 
in România șl Iugoslavia.

S-a realizat, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea pe mai departe a colabo
rării pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și in alte do
menii. a relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și partide, la proble
me actuale ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

In timpul întrevederii a fost subli
niată dorința comună de a se acțio
na și in viitor pentru promovarea și 
dezvoltarea mai puternică a colabo
rării multilaterale româno-iugoslave, 
corespunzător intereselor fundamen
tale ale popoarelor celor două' țări, 
aceasta reprezentând, in același timp, 
o contribuție de seamă la afirmarea 
principiilor democratice în relațiile 
internaționale, la destindere, la intă- 
rirea colaborării pe bază de egalitate 
și a securității in Europa și in lume, 
la lupta pentru pace și progres so
cial.

A fost relevată voința României și 
Iugoslaviei de a conlucra tot mai 
strins pe plan internațional pentru 
consolidarea cursului spre destindere, 
dezvoltarea cooperării și colaborării 
multilaterale pe bază de egalitate in 
drepturi, pentru soluționarea proble
melor majore ale vieții internaționale 
contemporane, in interesul și cu par
ticiparea tuturor popoarelor, pentru 
statornicirea unor raporturi ini re 
state intemeiate pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul in treburile interne, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în acest context a fost evidențiată 
marea însemnătate a continuării 
procesului de edificare a securității 
și colaborării, pe baze noi. in Eu
ropa, reafirmindu-se hotărirea de a 
6e acționa in comun pentru succesul 

schimb multilateral de păreri privind 
dezvoltarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, precum și 
cu privire la unele probleme inter
naționale actuale și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, de înțe
legere și stimă reciprocă, ce caracte
rizează bunele raporturi dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut pe tovarășul 
Stane r ilanț la dineu.

Au luat parte persoanele prezente 
la convorbiri.

Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

La punctul de frontieră Stamora 
Moravița. oaspeții au fost conduși de 
tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Mi
hai Telescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. |aj 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.. Dumitru 
Turcu.ș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Trifun Nikolici. 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia lâ București.

reuniunii de la Belgrad. S-a sub
liniat însemnătatea dezvoltării co
laborării intre țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni intr-o zonă a păcii, colaboră
rii și bunei vecinătăți.

Pronunțindu-se ferm pentru solu
ționarea tuturor conflictelor dintre 
state pe cale pașnică, prin tratative, 
pentru excluderea din viața inter
națională a forței și amenințării cu 
folosirea forței, a fost evidențiată 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor pentru înlăturarea 
focarelor care amenință pacea in O- 
rientul Mijlociu, Cipru. Africa și in 
alte zone geografice.

Cele două părți au reafirmat ne
cesitatea întreprinderii de eforturi 
hotărite pentru soluționarea justă și 
trainică a crizei din Orientul Mij
lociu. ceea ce presupune retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 
1967, recunoașterea drepturilor na
ționale legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv dreptul de a-și 
constitui un stat independent, asi
gurarea securității și dezvoltării in
dependente a tuturor statelor și po
poarelor din zonă.

în timpul convorbirilor, a fost ex
primată hotărirea P.C.R. și U.C.I. de 
a acționa in continuare cu consec
vență pentru afirmarea noilor prin
cipii democratice de relații intre 
partidele comuniste și muncitorești, 
a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora in mod independent stra
tegia și tactica, politica internă și 
externii, corespunzător condițiilor in 
care iși desfășoară activitatea. Pe 
aceste baze, a fost exprimată do
rința celor două partide de a dez
volta colaborarea și solidaritatea in
ternațională a partidelor comuniste, 
a tuturor forțelor progresiste, socia
liste, social-democrate, antiimperia- 
liste in lupta pentru triumful cauzei 
păcii, libertății, democrației, pentru 
securitate și ințelegere intre popoare.

Convorbirile au decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie, de in
țelegere și stimă reciprocă, ce ca
racterizează bunele raporturi dintre 
țările, partidele și popoarele noastre.

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene.
La părăsirea țării dumneavoastră prietene. îmi este 

deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, in 
numele meu și al delegației care mă însoțește. mulțumiri 
din inimă și gratitudine pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea ce ne-au fost rezervate in timpul șederii 
noastre in România.

Doresc să vă exprim, încă o dată, cit de satisfăcut am 
fost de intilnirea cu dumneavoastră, de prilejul de a 
efectua un schimb de păreri în problemele interna

ționale și îndeosebi cu privire la Orientul Mijlociu. încă 
o dată folosesc acest prilej pentru a aduce un omagiu 
sprijinului dumneavoastră adevărat, acordat eforturilor 
de pace depuse in Orientul Mijlociu.

Exprimindu-mi convingerea că relațiile existente intre 
cele două țari prietene ale noastre se vor dezvolta din 
ce in ce mai puternic, urez Excelenței Voastre multă 
sănătate și fericire, iar poporului prieten ai României 
progres și prosperitate continuă, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere.

Cu multă stimă și considerație,

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

UN DIALOG RODNIC
Și UTIL, In interesul

ÎNTĂRIRII RELAȚIILOR 
PRIETENEȘTI 

ROMÂNO-EGIPTENE, 
AL PĂCII IN ORIENTUL I 
MIJLOCIU Șl iN LUME
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Suplimentar, importante cantități 
de cărbune

Lucrătorii din exploatările carbo
nifere ale întreprinderii miniere A- 
nina, antrenați cu toate forțele in 
•înfăptuirea planului și a angajamen
telor asumate in întrecerea socialistă 
pe 1978, participă cu răspundere 
muncitorească la ridicarea calitativă 
a întregii activități de producție. 
Astfel, in cadrul adunărilor oameni
lor muncii, ce au avut loc in toate 
secțiile și sectoarele întreprinderii, 
s-au formulat’ peste 60 de propuneri 
cu caracter tehnico-productiv, teme 
ce vizează cu prioritate aplicarea 
unor tehnologii de mare randament 
la operațiunile de exploatare a ză

cămintelor de cărbune, extinderea 
mecanizării lucrărilor de extracție și 
transport in subteran și la suprafață, 
creșterea productivității muncii in a- 
bataje, îmbunătățirea calității căr
bunilor cotsificabili și energetici, 
reducerea consumurilor specifice pe 
fiecare tonă extrasă. Acțiunile ini
țiate s-au materializat, pină acum, 
in creșterea producției fizice, in me
die cu aproape 30 tone de cărbuni 
pe zi, spor realizat in întregime, 
pe seama folosirii mai eficiente a 
utilajelor miniere și a timpului de 
lucru, (Agerpres).

Al 10 000-lea strung
La întreprinderea de specialitate 

din Tirgoviște a fost montat al 
10 000-lea strung automat din fami
lia cunoscută sub denumirea „Saro". 
Semnificativ este faptul că, de Ia 
primul strung realizat in urmă cu 
cinei ani, colectivul întreprinderii a 
ciștigat o bogată experiență. Astăzi, 
strungurile realizate la Tirgoviște 
— in mai multe variante construc
tive — au un randament mediu spo
rit, parametrii tehnico-funcționali 
competitivi cu mașinile-unelte simi
lare produse in țări cu tradiție in 
acest domeniu. în același timp, spe
cialiștii întreprinderii au inclus în 
fabricația de serie strungurile eu 
diametre mari, posedind caracteristici 
tehnice superioare.
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Isprava 
șoimilor»

Jucindu-se pe trotuarul
. fața unui bloc dintr-unul din 
cele mai noi ansambluri de lo
cuințe ale Vasluiului, trei copii 
la virsta „șoimilor" au găsit o 

'.importantă sumă de bani. Au- 
’tori — două fetițe — Veronica 
■și Adina Cazacu, în virstă de

■ și, respectiv, 5 ani, venite la 
' rude, și un băiețel mai mare, 

de 7 ani. elev in clasa I la Școala 
generală nr. 5. Viitorul pionier 

■■■și-a asumat răspunderea de a 
'.' găsi el singur păgubașul. „N-ați 
'pierdut dumneavoastră banii a-

I ceștia 1“ — a întrebat-o el pe 
g Elena Blăniță (str. Smirdan, 

blocul 176), care trecea tocmai 
(, pe lingă ei. „Nu, scumpule, nu 

sint ai mei. Dar veriiți cu mine 
I să-i depunem la miliție". Faptă 

' pentru care și copiii și femeia 
merită toată lauda. Vorba e: cine 
o fi păgubașul ?
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A ieșit la pensie — după a- 
proape trei decenii de activitate 
— muncitoarea lăcătuș Marița 
Iancu, de la întreprinderea me
canică navală din Galați. A fost 
organizată o emoționantă festi
vitate nu numai pentru sărbă
torită, ci și pentru toți cei pre- 
zenți. M. I. a fost una dintre 
primele femei care au venit să 
lucreze atunci la întreprindere. 
Acum lasă in urma ei peste 
800 de femei, în majoritate ti
nere. Cu toatele l-au urat ani 
mulți, cu sănătate și 
stringîndu-i cu căldură 
care a purtat unealta 
timp de 30 de ani...

bucurie, 
mina 

muncii

I
I

ac
in că
ci sta- 

des-

I
I
I

Cu si fără
♦

La Brăila, mai precis 
drul policlinicii balneare 
țiunii Lacu Sărat, a fost
chis, in premieră locală, un ca
binet de acupunctura. Intere
sant este faptul că medicul cu
rant, care se numește Gheor
ghe Leu, este cunoscut și recu
noscut in orașul de pe malul 
Dunării și pentru altfel de acu
punctura. Gheorghe Leu este 
unul din epigramiștii de frunte 
ai cenaclului „Salyricon". Cum 
s-ar zice, ii place să înțepe.

I
I

I

I

I
I
I
I
I
i
i
I
i
I
I
!

Ii

s
I
i

î

I
I

Care 
bucurie
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Ne scrie Lucreția Lupoaie, 
mamă a trei copii, din munici
piul Botoșani : „în luna octom
brie, anul trecut, văzind că o 
obligație C.E.C. imi ieșise câști
gătoare, am depus-o la sucursa
la din Botoșani, primindu-mi 
cei 800 lei cc mi se cuveneau. 
Aproape că uitasem de ea cind, 
in ziua de 9 februarie, am fost 
din nou invitată la aceeași 
sucursală, pentru a ridica un 
premiu in valoare de... 75 000 
lei ! De unde atîția bani ? — 
am 'întrebat eu mirată. Mi s-a 
răspuns că aceeași obligațiune 
C.E.C., pe care o predasem in 
luna octombrie — și pe care 
nici nu mai țin minte de cind 
o aveam — mai ieșise ciștigă- 
toare o dată la tragerea din 30 
aprilie 1974. Sigur că totul s-ar 
fi putut da uitării, dacă lucră
torii de la C.E.C. nu și-ar fi 
făcut datoria cum trebuie, mul- 
țumindu-le din toată inima 
pentru bucuria făcută". Care 
bucurie... și la alții să fie !
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Paznici 
nepăzițî

Control inopinat al organe
lor de miliție pe la paznicii de 
noapte din mai multe unități 
economice din Brașov. Dar mal 
înaintea lor, pe la unul din pos
turile întreprinderii de 
re, mai 
Emilian 
Bachus. 
timpinat

i
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tractoa- 
paznicul 
trecuse... 
și-a in- 

„_____ intr-un
echilibru precar. în aceeași sta
re de „veghe și echilibru" a fost 
găsit și Nicolae Tutea, de la în
treprinderea de radiatoare ?i 
cabluri. în ce-i privește pe Ioan 
Clinciu de la depozitele I.L.F., 
Leonte Comardicea și Nicolae 
Strimta de la I.C.R.A., toți trei 
dormeau buștean, sforăind de 
mama focului. Cit despre loan 
Boboc, ce să mai spunem ? Pă
răsise pur și simplu postul, ne- 
fiind nicăieri de găsit. Cu toții 
s-au trezit la realitate abia 
cinci au fost amendați.

exact pe la 
Zărnescu, 

Așa că E. Z.
„mtlsafirii"
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CU
taximetriștii

Mai sînt unii șoferi amatori, 
cu autoturisme proprietate per
sonală, care țin cu tot dinadin
sul să concureze taxiurile nu 
numai la viteză, ci și din 
punct de vedere financiar. 
Intre aceștia se află și Dorel 
Mierlușe, magaziner la între
prinderea de panificație din 
Satu Mare, și Vasile Fieraru, 
recepționer la I.C.S. Mărfuri in
dustriale din aceeași localitate. 
Amindoi au fost surprinși de 
lucrătorii de miliție în postura 
de „taximetriști", exact in mo
mentul in care își rotunjeau 
buzunarele cu sumele încasate 
de la clienții coboriți din limu
zinele lor. întrucit cei doi au 
mai fost și altădată depistați 
și amendați, dar tot nu s-au în
vățat minte, vor trebui să 
seama și in fața colegilor 
muncă.

dea 
de
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

I
I
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Condiții de muncă și viață 
mereu mai bune pentru femei
Nu există, practic, domeniu al vieții econo

mice, politice și sociale in care femeile — care 
reprezintă mai mult de jumătate din populația 
țării — să nu-și facă simțită prezența în tot ce 
se făurește în sfera producției materiale și spi
rituale. Locul tot mai important pe care îl ocu
pă femeile in societatea noastră o fost cucerit 
prin strădania de a-și perfecționa calificarea 
profesională, prin sirguință și pricepere, prin 
hărnicia și spiritul de răspundere cu care ișl 
îndeplinesc înaltele răspunderi de muncitoare, 
mame și gospodine.

„Una din marile cuceriri ale socialismului în 
România — subliniază Programul partidului — 
este asigurarea deplinei egalități in drepturi 
pentru masele de femei, crearea condițiilor in 
vederea afirmării în toate domeniile de activi
tate ale societății, o energiei și potențialului 
creator al femeilor". în spiritul tradițiilor revo
luționare ale mișcării de femei din țara noastră 
— zilele acestea se împlinesc 30 de ani de la 
constituirea Uniunii Femeilor Democrate din 
România — comitetele șl comisiile de femei 
mobilizează femeile din toate domeniile de acti

vitate la îndeplinirea politicii partidului de ri
dicare economico-socială a țării, de creștere 
continuă a bunăstării poporului. Acum, în prea|- 
ma Conferinței Naționale a Femeilor, care va 
avea loc in luna aprilie, se Intensifică efortul 
femeilor pentru înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin, sporesc preocupările ministerelor șl. între
prinderilor de a asigura femeilor — în spiritul 
hotăririlor de partid și de stat — condiții de 
muncă și viață mereu mal bune, de afirmare 
plenară a personalității lor.

CtMnttil

cititorilor, 
CUVÎNTUL 

OAMENILOR

MUNCII
în industria ușoară, unde femeile 

reprezintă aproape 70 la sută din to
talul personalului muncitor, există o 
preocupare stăruitoare din partea 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi pentru a le crea cele mai 
bune condiții de ridicare a calificării 
lor profesionale, de îmbunătățire 
continuă a condițiilor de muncă și 
viață.

O bună parte din unitățile noi, care 
au intrat în funcțiune anul trecut, au 
fost amplasate, în special, în acele 
centre unde există mină de lucru fe
minină disponibilă. La Hunedoara a 
intrat in funcțiune o întreprindere de 
încălțăminte ; la Reșița — o între
prindere de confecții ; la Baia Mare, 
pe lingă filatura existentă, s-a con
struit o țesătorie ; la Huși și Buzău 
au început să producă noi fabrici de 
tricotaje, iar la Drăgănești-Olt o fila
tură de bumbac ș.a.m.d. In noile uni
tăți, din totalul personalului munci
tor, circa 78 la sută sînt femei, multe 
dintre ele la primii pași in meserie. 
Iată de ce o atenție deosebită se dă 
cuprinderii lor in diferite forme de 
calificare — învățămintul profesional, 
tehnic și liceal, cursurile cu sau fără 
scoatere din producție. Prezența lor 
este predominantă în meserii femi
nine prin tradiție, cum sint acelea de 
filator, țesător, tricoter, confectioner 
de încălțăminte, dar și în alte pro
fesii, cum ar fi cele de sticlar, cera
mist, .muncitor în prelucrarea mase
lor plastice, lăcătuș etc. Totodată, pe 
baza studiilor ergonomice, s-a ajuns 
la concluzia că unele meserii, spe
cifice industriei ușoare, pot fi exer
citate de un număr mult mai mare de 
femei decît cel prevăzut in nomen
clatorul actual de meserii, funcții și 
specialități.

Participarea tot mai activă a fe
meilor în procesul de producție a pus

în fața consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderi problema asigurării 
unor condiții de muncă menite să 
permită obținerea unui randament 
sporit, cu efort fizic redus. Firește, 
in proiectarea și execuția noilor uni
tăți s-a tinut seama de necesitatea 
creării unui climat adecvat caracte
risticilor de muncă feminine. în ace
lași timp însă, pentru adaptarea con
dițiilor de muncă din unitățile mai 
vechi la cerințele specifice ale fe-

un mobilier ergonomie mai comod. Și 
în unitățile din industria tricotajelor 
au fost montate dispozitive care asi
gură o poziție mai puțin obositoare 
in timpul lucrului. In industria con
fecțiilor, întreprinderile au dat aten
ție deosebită măsurilor de evitare a 
statului in picioare, înzestrării sec
țiilor cu mijloace de transport, încăr
care și descărcare modeme, care în
lătură efortul fizic în efectuarea aces
tor operațiuni. Măsuri asemănătoare

Preocupări ale consiliilor oamenilor muncii 
din industria ușoară

meilor, s-au efectuat studii cu carac
ter ergonomie in unele întreprinderi, 
urmate de măsuri practice. Astfel, la 
întreprinderea de sticlă Turda s-a 
creat un loc de muncă model, din 
acest punct de vedere, la operația de 
sortare și ambalat fiole, experiență 
care va fi extinsă la toate celelalte 
locuri de muncă ; la întreprinderile 
de porțelan din Cluj-Napoca și Alba 
Iulia s-a introdus un sistem de ac
ționare mecanică ce ușurează mane
vrarea vagoneților ; în industria 
bumbacului, o serie de piese ale uti
lajelor au fost mai bine adaptate ca
racteristicilor antropometrice ale fe
meilor, scutindu-le astfel de aplecări 
prea frecvente deasupra războaielor, 
de efort fizic în general ; in între
prinderile din industria linii s-au 
montat instalații de purificare a ae
rului ; întreprinderile noi din indus
tria mătăsii, inului și cînepii au fost 
dotate cu războaie mai silențioase, 
iar in alte întreprinderi s-a introdus

au fost aplicate și in unitățile de pie
lărie, cauciuc și încălțăminte. Este de 
semnalat și faptul că, în calitatea lor 
de producători și, în același timp, de 
beneficiari ai echipamentului de lu
cru și de protecție, lucrătoarele din 
industria ușoară s-au străduit să 
creeze noi modele, mai funcționale 
și mai estetice. S-au întocmit noi 
cataloage, pe baza cărora s-au inche- 
iat contracte pentru 1978, noile mo
dele fiind introduse în producție.

Toate aceste îmbunătățiri vădesc 
grija consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderile industriei ușoare, a 
comitetelor sindicale pentru ușurarea 
efortului fizic al femeilor și crearea 
unui climat sănătos in fiecare secție 
unde predominantă este forța de 
muncă feminină. Concomitent, au 
fost alocate importante fonduri de 
investiții pentru construirea de noi 
cămine pentru tineret, cantine, gră
dinițe pentru copii etc. In acest an, 
pentru oamenii muncii din industria

ușoară se vor da în folosință o serie 
de obiective sociale noi : 900 de locuri 
in cămine pentru tineret la întreprin
derea de piele sintetică, întreprinde
rea de confecții și tricotaje și între
prinderea „Unirea", toate trei din 
București, garsoniere pentru munci
torii de la „Partizanul" Bacău și 
alte întreprinderi, o cantină cu 900 
de locuri la întreprinderea de gea
muri Scăieni, o grădiniță cu 180 de 
locuri pentru copiii sticlarilor din 
Poiana Codrului. Tot în acest an în
cepe construcția a 3 830 de garsoniere 
și 145 de apartamente destinate 
muncitorilor din unități ale industriei 
ușoare, printre care „Integrata" 
Botoșani, întreprinderea producătoare 
de corpuri de iluminat Dorohoi, în
treprinderea de tricotaje Brașov și 
altele ; la întreprinderile „Integrata" 
Pașcani, textilă din Slatina și cea 
de volvatir din Tg. Neamț începe con
strucția unor moderne cantine însu- 
mind 3 700 locuri. De reținut că lo
cuințele mai sus menționate se 
adaugă celor planificate a se construi 
de către consiliile populare și de care 
vor beneficia și oamenii muncii din 
industria ușoară.

Sînt tot atitea dovezi concrete ale 
atenției de care se bucură îmbună
tățirea condițiilor de muncă ale fe
meilor în întreprinderile industriei 
ușoare din partea consiliilor oameni
lor muncii, a comitetelor sindicatu
lui, a conducerii centralelor indus
triale. Aerul mai curat, utilajele mo
derne, adecvate puterii lor fizice, 
existența căminelor, a creșelor și 
grădinițelor de copii contribuie nemij
locit la sporirea randamentului mun
cii femeilor, se reflectă în îmbunătă
țirea calității produselor.

Rodica ȘERBAN

Cum se dobîndesc stima și prețuirea colectivului
Ion Marinescu, controlor C.T.C., 

Șantierul naval Drobeta-Turnu Se
verin :

Cind, in urmă cu peste un sfert 
de veac. Vasile Bogdan, sudor la 
secția mecanică-montaj. a pășit 
prima dată pe poarta Șantierului 
naval din Drobeta-Turnu Severin, 
imaginea pe care și-o formase des
pre meseria de sudor era destul de 
vagă. A căpătat însă dimensiuni 
mai precis conturate abia după ce 
la lumina arcului voltaic a început 
să danteleze metalul. De la afturile 
de sudură date la vasele pescă
rești. în timp ce era in școala de 
calificare, de la cargourile de 2 400 
tdw pînă la tancurile petroliere de 
5 000 tdw. secretele meseriei au 
fost descifrate, unul cite unul si. 
pe măsură ce el se realiza ca me
seriaș, alte cadre de tineri își îm
plineau cu ajutorul lui același vis.

Referindu-se la activitatea aces
tui harnic sudor, șeful secției, ing. 
Dumitru Ciortan, afirma : „Vasile 
Bogdan este unul dintre cei mai

buni lucrători din secție, comu
niștii și ceilalți muncitori se min- 
dresc cu el, iar rezultatele sale 
obținute in producție dovedesc o 
bună pregătire profesională, con
știinciozitate și o conduită exem
plară".

Astăzi, pe lîngă satisfacția de a 
fi adus o însemnată contribuție la 
succesele dobindite de șantier pe 
plan economic, el se bucură de 
prețuirea multor sudori care au 
învățat de la el nu numai mese
rie. ci și cum să devină oameni 
adevărați. Spiritul mobilizator al 
comunistului Vasile Bogdan, care 
este și secretarul comitetului de 
partid din secție — relevat atit în 
cadrul organizației de partid, al 
consiliului oamenilor muncii, al că
rui membru este, cit mai cu seamă 
in producție — se materializează 
în izbinzi grăitoare, fiind unul din 
promotorii inițiativei „Să lucrăm 
o zi din lună cu electrozi economi
siți", aplicată cu succes.

„Solicitudine11 măsurată in... ani întirziere

' AGENDĂ TURISTICĂ
© Cură balneară eficientă în toate stațiunile • Sezon de iarnă 

pe litoral ® Pentru amatorii de sport din sezonul alb
în această lună, oficiile 

județene de turism și în
treprinderea de turism, ho
teluri și restaurante Bucu
rești asigură sejururi pen
tru o cură balneară eficace. 
Cei ce doresc să benefi
cieze de tratarea afecțiu
nilor aparatului locomotor, 
a bolilor reumatismale de
generative, abarticulare, in
flamatorii și posttrauma- 
tice se pot deplasa la Efo
rie Nord, Mangalia, Govo
ra, Herculane, Lacul Sărat. 
Amara. Pucioasa, Geoagiit, 
Moneasa.

La Buziaș, Vatra Dornel, 
Tușnad, Sovata se tratează, 
în principal, maladiile apa
ratului cardio-vascular și 
ale sistemului nervos cen
tral.

Recomandate pentru tra
tarea afecțiunilor tubului 
digestiv și ale glandelor a- 
nexe, ale rinichilor și căi
lor urinare, maladiilor he- 
patobiliare, bolilor de nu
triție și metabolismului sînt 
stațiunile Călimănești, Că- 
ciulata, Olănești, Slănic 
Moldova.

îndeosebi pentru odihnă 
se pun la dispoziție stațiu
nile Borșa. Izvoarele, Cri- 
vaia, Semenic, Stina de 
Vale.

In toate stațiunile sint 
asigurate numeroase posi
bilități de agrement, ca, de 
exemplu, practicarea schiu
lui, săniușului, Excursiilor 
m împrejurimi, oxistă pis
cine, saune etc.

în februarie, in afară 
de tarife reduse cu 50 la 
sută la Iransportul pe ca
lea ferată, se beneficiază și 
de prețuri avantajoase la 
cazare, masă.

★
în această perioadă. fn 

sanatoriile balneare de Ia 
Eforie Nord și Mangalia 
pot fi tratate, cu bune re
zultate, afecțiuni ale apara
tului locomotor in ansam
blul lor, cu mențiuni spe
ciale pentru bolile reuma
tismale degenerative, abar
ticulare, inflamatorii șl 
posttraumatice ; unele for
me ale maladiilor neu
rologice: afecțiunile gineco
logice și respiratorii; boli

le de nutriție și metabo
lism.

★
Cei ce-și petrec concediul 

de odihnă în stațiunile Si
naia, Bușteni. Predeal, 
Poiana Brașov, Cheia. Ti
miș, Slănic Prahova sau 
Pucioasa au posibilitatea ca. 
în cadrul unor cxpursli or
ganizate de agențiile de 
turism din aceste localități, 
să viziteze orașul Russe din 
R. P. Bulgaria sau Buda
pesta, capitala R. P. Un
gare (pentru cei aflați 
la Predeal și Poiana Bra
șov) .

★
Cei ce practică sporturile 

de iarnă pot face un popas 
la Sinaia, Bușteni, Predeal. 
Aici există telecabine, tele- 
schiuri, telescaune, baby- 
lift, care facilitează calea 
spre piftiile de schi și de 
săniuș.

La transportul pe calea 
ferată se beneficiază de o 
reducere a tarifului cu 50 
Ia sută. Se pot procura bi-\ 
lete pentru perioade de' 
timp variabile.

E. Moldovan, președinte. I. Mo- 
raru, merceolog, cooperativa de 
consum din orașul Gherla, județul 
Cluj :

în anul 1976, cooperativa noastră 
a vindut unei cumpărătoare. Vio
rica Petean din orașul Gherla, o 
garnitură de mobilă „Anda", pro
dusă de Fabrica de mobilă din ora
șul Sf. Gheorghe. județul Covasna. 
în termenul de garanție prevăzut 
de lege, cumpărătoarea a reclamat 
unele defecțiuni la vitrină și la 
dulap, defecțiuni ce nu puteau fi 
remediate decît la sediul unității 
producătoare. în consecință, potri
vit minutei încheiate la 3 decem

brie 1976, împreună cu delegatul 
fabricii producătoare, am expediat 
la Sf. Gheorghe, cu scrisoarea de 
trăsură C.F.R. nr. 188 146, piesele 
de mobilă defecte. De atunci și 
pină acum — deci mai bine de un 
an — nu ni s-au restituit piesele 
in cauză. Insistentele și demersu
rile noastre repetate la fabrica de 
mobilă si la ^conducerea Combina
tului de prelucrare a lemnului din 
Sf. Gheorghe au rămas fără ecou. 
Oare pentru conducerea fabricii și 
a combinatului nu este obligatorie 
aplicarea normelor legale referi
toare la calitatea produselor si ser
viciilor ?

De ce ignorați aceste resurse ?
Gheorghe Ispășoiu. tehnician, 

Rm. Vilcea :
La Conferința Națională a parti

dului din luna decembrie anul tre
cut s-a scos cu pregnantă in evi
dentă problema intensificării preo
cupărilor pentru utilizarea produse
lor secundare și a deșeurilor. Por
nind de la această cerință, consi
der că a sosit momentul ca 
IFROCHIM-București. împreună cu 
alte institute de cercetări, să pro
cedeze neîntîrziat la găsirea unor 
soluții de valorificare a reziduuri
lor provenite din procesul tehnolo
gic la Combinatul de produse so
dice Govora, depozitate în batalu- 
rile de slam.

Fac o asemenea propunere avînd 
în vedere avantajele la care s-ar 
ajunge. Mai întii. batalurile de 
slam. amplasate pe malul rîului

Olt. ocupă un teren de zeci de hec
tare. teren ce ar putea fi redat 
agriculturii dacă s-ar găsi soluția 
pentru evacuarea și folosirea rezi
duurilor. Apoi. în timpul precipi
tațiilor abundente, șlamul din ba- 
taluri se revarsă peste diguri, 
constituind o sursă de poluare a 
apelor riului. De asemenea, pentru 
întreținerea acestor bataluri (exe
cutarea și reexecutarea drenajelor, 
montarea unor conducte, supra- 
înăltarea digurilor etc), combinatul 
cheltuie anual importante sume de 
bani. Dacă reziduurile ar fi folo
site la fabricarea unor articole de 
cauciuc, a unor blocuri refractare, 
în combinație cu alte materiale, 
s-ar putea realiza o producție se
cundară ce ar aduce importante 
economii.

Simțul datoriei, răspunderea fată 
de sarcina încredințată caracterizea
ză atitudinea oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate, indife
rent de rolul lor in angrenajul com
plex al vieții economico-sociale. Câ 
lucrează la strung ori la calculator, 
cu tractorul sau cu rigla de calcul, in 
fata planșetei, furnalului ori a unei 
petiții primite spre rezolvare, aceeași 
atitudine activă, același grad de in
teres, aceeași conștiinciozitate și 
competentă trebuie să se imprime in 
rezultatele muncii fiecăruia. Comba
tted orice tendință de parazitism 
birocratic, de falsă activitate, de 
complacere m foșnetul hirtiei moarte, 
veghind, in spiritul echității, ca ni
meni să nu profite, prin pseudo-a- 
port, de hărnicia celorlalți, ca nici o 
verigă inutilă să nu complice efi
cienta funcționare a mecanismelor 
economico-sociale, s-au luat in ulti
mii ani binevenite măsuri care să de
greveze valoarea muncii desfășurate 
de cheltuielile neproductive, pentru 
o corelare optimă a aparatului admi
nistrativ în raport de personalul di
rect productiv, pentru simplificarea 
formularisticii și evidențelor, pentru 
deplasarea muncii de coordonare și 
îndrumare in centrul vieții. în focul 
activității, acolo unde se decide, in 
ultimă instanță, soarta progresului.

S-a făcut mult, dar mai există șl 
locșoare călduțe de unde praful ru
tinei nu a fost șters, în care se mai 
încurajează sedentarismul conțopistic, 
de unde viața și comandamentele ei 
sint privite prin lentile de hîrtie. 
colturi populate cu funcționărași prin 
ale căror vene curge cerneală rece, 
a căror maximă tresărire se produce 
cind dă cafeluța de la ora zece-n 
foc. El văd muntele și zic că-i pitpa
lac. deoarece astfel le cade-n pasien
țele cu borderouri. iese o muscă pe 
geam și spun că-i submarin, dacă 
astfel mai pot completa o rubricuță.

Poposeam de curind la întreprin
derea de preindustrializare și achizi
ții a județului Ilfov. Una din cele 10 
de unități teritoriale ale Centralei 
pentru achiziții de pe lingă Ministe
rul Industriei Ușoare. Ca multe alte 
unități ilfovene, are sediul in Bucu
rești. Ocupă un imobil cu două ni
veluri. Personal : 39 de oameni, in 
exclusivitate TESA. Ei stau pe 72 de 
scaune, in jurul a 16 mese și măsuțe, 
minuiesc 15 ștampile și multe alte 
asemenea obiecte. în bogatul inven
tar al unității mai distingem o mică 
centrală telefonică, o mașină Dacia, 
un ceas-cronometru. De ce și un 
cronometru ? „Cum de ce ? — se 
miră tovarășul director Gh. Budnă- 
rescu. Pentru normarea muncii". Așa

o fi,, nu mai pun următoarea între
bare ce-mi stătea in gind : ce face 
fiecare funcționar cu cite două scau
ne ? Probabil că se mută de pe unul 
pe altul cind are program de teren. 
Contracronometru. Presupunerea e 
confirmată și de criticile rostite in 
ședințele colectivului : că se vorbește 
mult interurban, că unii îndrumă din 
birou in timp ce alții bat drumurile, 
dar le bat haotic...

Iată și o mostră, surprinsă pe viu, 
în zilele documentării. De la una și 
aceeași subunitate — din Oltenița — 
au venit la sediul județean locțiitorul

fictive în state ca la alții. N-am mal 
avut o fraudă de nu știu cind".

într-adevăr, dacă fiecare/persoană 
din aparatul TESA ar ține de mină 
pe cite un lucrător-colector... Dar ce 
vorbim, uneori aproape că se tin de 
mină. Cum a fost atunci, cu celebrul 
drum prin care Ilie Uinca, șeful cen
trului din Oltenița (cel cu cămașa 
violetă de pe calendarele de perete 
pe anul 1978 distribuite de C.P.A.) 
spera să dea marea lovitură cu pla
nul la lină. Cind, dînd la spate dis
pozițiile ferme că nu e voie să se 
achiziționeze de pe teritoriul ajtor 
județe (pentru că ar Însemna ca in-

mese copioase tn restaurantele șl 
marile restaurante din orașele stră
bătute. (Pentru că au închiriat, cu 
600 de lei, un autoturism particular 
și au tăcut teren serios cu el). Va
loarea meselor suportate din avansul 
pentru achiziții — 5 000 de Iei ; apro
ximativ o mie pe zi. O nimica toată 
față de valoarea „comisioanelor". 
Da, tilotim pe banii întreprinderii, 
S. I. a impărtit și sume grase celor 
ce-i spuneau unde s-ar găsi lină. 
(Să nu uităm că nu era la Nana, 
Luica ori Curcani, unde i-ar fi cu
noscut el însuși pe producători). 
Cheltuielile de „reprezentare" au to-

S. I. lansase o vorbă : „Ciștigi, pă
gubești, negustor te numești". în vir
tutea ei a prezentat... un borderou. 
Să nu-i zicem fictiv pentru că tova
rășul director ne-a asigurat că pe 
raza de activitate a întreprinderii nu 
există borderouri fictive. Să-i spu
nem doar borderou și cantitatea de 
„marfă" consemnată în el : 5 004 kg. 
Mult. A fost adusă cu o autoșa, în
chiriată cu 2 778 de lei pe chitanță, 
plus 600 bacșiș pentru șofer (din 
fondul filotimiei).

La descărcare, „marfa" n-a mai 
cintărit 5 004 kg, ci numai 4 472 kg. 
Ce să-i faci, drum lung a parcurs

întreprinderea de produs... deplasări
® Argonauții din Oltenița în căutarea lînii de aur ® Cum ajunge o cărămidă să coste 40 
de lei, iar un morman de noroi să călătorească 1000 de kilometri ® Funcționari remunerați 

ca să spună: „Nu mă pricep!“

șefului de centru și contabila princi
pală. Contabila ca să ducă situații, 
locțiitorul ca să aducă imprimate. 
Concomitent, eontabilul-șef de la 
București cerea prin telefon inter
urban unui revizor aflat in verificare 
la Oltenița să-l anunțe acesta, tot 
prin telefon Interurban, pe alt revi
zor. allăt în... București, că trebuie 
să ia tramvaiul și să vină pină la 
întreprindere, să descuie un dulap 
cu niște hirtii.

Fără a mai socoti aparatul centra
lei tutelare, funcționărimea de la în
treprinderea județeană și de la cen
trele ei din Oltenița, Giurgiu, Urzi- 
ceni si Buftea însumează vreo 50 de 
oameni. Cam tot atîția sint și lucră
torii colectori, personalul operativ 
adică, prin care se realizează planul 
de citeva zeci de milioane lei al uni
tății. (Achiziții de lină și deșeuri : 
dar lina deține ponderea). Dintr-o 
ochire iti dai seama că nici Mighty 
Mouse n-ar putea să se furișeze pe 
sub privirile de cerberi ai celor 50 
de lucrători administrativi. Nu l-ar 
lăsa ștampilele lor. Nu l-ar lăsa ne
număratele comenzi telefonice „ur
gent". (Nenumărate — in înțelesul 
de fără evidență). în acest sens ne 
asigură și tovarășul director Budnă- 
rescu : „La noi se muncește și se 
cîștigă cinstit. Nu există încadrări

------------- anchetă
treprinderile să-și. sufle una alteia 
vadul), l-a trimis pe achizitorul Stan 
Ion tocmai — hăt ! — in Banat. Dar 
nu l-a trimis singur, ci cu îndrumă
torul Mihai Stănescu. Și nici cu bu
zunarele goale, ci cu 20 000 de lei 
avans, cam cit deconta achizitorul 
la patru chenzine.

întrebarea este : de ce au riseat 
Stan Ion și șefii lui să încalce in
strucțiunile și să bată drumul pină 
la Lugoj, Arad. Curtici. cind sectorul 
lui S.I. cuprindea comunele Nana, 
Luica și Curcani, la doi pași de Ol
tenița ? Faptele ne îndreptățesc să 
credem că din două motive : unul 
că la Curcani nu există un hotel ca 
.,Astoria" și restaurant cu muzică de 
cafă-concert. al doilea că la Nana 
crescătorii de oi îl căutau pe achi
zitor de citeva luni să-și încaseze 
banii cuveniți pe lîna predată, iar 
acesta se juca de-a v-ați ascunselea. 
Probabil că tn scop de reclamă co
mercială.

Apropo de reclamă, tn faimoasa 
deplasare făcută la celălalt capăt al 
țării. Stan Ion a dovedit din plin că 
obrazul subțire cu cheltuială se tine, 
întîmpinat încă de la scara trenului 
de doi „știutori de locuri cu lină", 
i-a tratat mai întii cu cafeluțe chiar 
la restaurantul gării, iar după ce au 
bătut palma s-au pus pe chefuri și

socială ———
talizat 32 500 (treizeci și două de mii 
cinci sute !) de lei. Grosul s-a dus 
în buzunarele celor doi inși care le 
făcuseră onoarea să-i intîmpine, pe 
S. I. și pe „nea Mișu Stgnescu", în 
gara Lugoj, și care au primit, pen
tru osteneala lor, cite 12 000 lei fie
care.

Cititorul a reținut că S. I. plecase 
„doar" cu 20 000 de lei la el. De 
unde diferența ? Păi n-a dat „nea 
Mișu", că d-aia e el Îndrumător, te
lefon la Oltenița 1 ? Și n-a cerut sâ 
se mai trimită o sută ? ! O sută 
de mii 1 Și n-a scos casiera Elena 
Bitfoi imediat bani din bancă ? N-a 
acceptat contabila Vasilica Gordin 
acte „provizorii" (care, pînă una- 
alta, sâ nu se înregistreze) 7 Și nu 
i-a dat dispoziție șeful Ilinca altui 
lucrător colector să plece val-virtej 
la Lugoj cu diferența de bani ? Iar 
cum acesta avea autoturism personal 
dar n-avea carnet, n-a fost trimis 
chiar șoferul unității să efectueze 
această cursă de pomină ?

Cu haina de piele cu tot, pe care 
S. I. și-a cumpărat-o în timpul de
plasării, se cheltuiseră din avansul 
de 120 000 — 34 800 lei. De rest era 
de presupus că S. I. va aduce lină. 
Ce dacă lîna din Banat avea să fie 
mai scumpă nu decit lîna de la 
Luica, ci decît lina din Colhida ?

ea. îl tot zicem „marfă" și nu lînă, 
deoarece cu lină nu te murdărești. 
Or, colegul venit in ajutor cu sula 
de mii așa a declarat : „Nu l-am 
ajutat să încarce marfa pentru că 
nu voiam să mă murdăresc". în
tr-adevăr, din „marfa" adusă au 
trebuit să se dea de o parte mai 
întii 250 kg constînd în cărămizi și 
un bolovan de calitatea I (bolovan 
de Lugoj) și citeva sute de kilogra
me de noroi și gunoi din tirle. Ma
gazinerul centrului n-a voit să pri
mească nici cărămizile, nici gunoiul, 
nici „lîna" rămasă. A fost delegat 
însuși Stan Ion să ducă produsele 
direct la beneficiar — „Textila Gri- 
vița". Alt drum, alți bani... Din 3 063 
kg, cu chiu cu vai fabrica ia in dis
cuție a șasea parte din marfă — 
531 kg — din care recepționează 494 
kg drept turcană de calitatea a IlI-a. 
Restul de două tone și jumătate au 
rămas în custodie pînă ce s-a găsit 
un camion care să le aducă înapoi 
de la București la Oltenița. între 
timp funcționărimea nu stătea de
geaba. însuși contabilul-șef al între
prinderii județene, Simion Marian, 
dirija circuitul hirtiilor : să se înre
gistreze că S. I. a restituit avansul 
(dar el nu mai avea nici un ban) 
și să 1 se tacă forme ca și cum ar 
primi un nou avans. Așa s-au vintu-

rat pe hîrtie. cu semnături și ștam
pile „în regulă", 90 000 de lei intr-o 
singură zi.

Ajung si cele două tone și jumă
tate inapoi la Oltenița. Zac ce zac, 
alambicul din hîrtie a mai distilat 
niște cifre și se mai fac 600—700 kg 
bune de transportat. Hai cu ele din 
nou la București, la „Textila-Gri- 
vița". Sint primite. Chiar delegatul 
întreprinderii de achiziții pe lingă 
beneficiar, subinginerul Ion Crista- 
che, ne mărturisea, intr-un context : 
„N-au condiții bune de recepție : se 
mai înșeală și ei".

Dind de-o parte gunoiul și cără
mizile, dînd de-o parte ce s-a livrat, 
după o lună și jumătate de la sosi
rea din Banat rămineau în discuție 
circa 1 800 kg. Astea s-au plimbat 
pină in județul Brașov, la Prejmer. 
Cităm din procesul verbal de recep
ție întocmit după ce acest lot 
de marfă parcursese o mie de ki
lometri : descărcat 1 806 kg, scăzut 
umiditate excesivă 77 kg, scăzut pă- 
mint. și alte resturi 588 kg, primit 
(in. custodie 1) 1141 kg tigaie calita
tea a III-a.

Deci : total lină (de calitatea a 
TII-a) livrată furnizorilor : 2 327 kg. 
Total gunoi, cărămizi, bolovan, apă : 
2 677 kg. Mai mult rlecit jumătate !

Pe scurt, citeva din părerile cer
berilor administrativi despre această 
nemaipomenită achiziție și despre 
mișmașurile financiar-contabile care 
au înfrumusețat-o : contabilul-șef 
al întreprinderii județene. Simion 
Marian : „Recunosc că am procedat 
contrar legislației, dar am luat aceas
tă măsură (să dea dispoziție să se 
acopere panamaua cu un decont 
fictiv — n.n.) bazat pe afirmațiile 
celor de la centru". Șeful de centru 
Ilie Ilinca : „Am semnat referatul de 
avans explicindu-mi casiera că este 
o operațiune scriptică" (?). Casiera 
Bitfoi : „Eram nou angajată și nu 
mă pricepeam". Contabila Gordin : 
„Casiera era nouă, dar eu nu pot să 
stau la dispoziția ei. Achiziția Jui 
Stan producea o stare de tensiune 
nervoasă, poate că la momentul res
pectiv nu am judecat cum trebuia. 
Operațiunea nu a fost legală însă, 
în fond, nu a modificat lucrurile. 
De altfel, eu nu mă pricep la lînă".

Există împrejurări în care oamenii 
se definesc singuri. Numai că socie
tatea nu se mulțumește doar cu ex
plicații. Stan Ion a plătit paguba, 
pentru că au intrat pe fir alte or
gane. competente. Cum rămîne însă 
cu eficacitatea aparatului adminis
trativ ?

Sergiu ANDON
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Dezbateri exigente, măsuri energice cu un singur scop:
DEVANSAREA

DE DARE ÎN
TERMENELOR
FUNCȚIUNE

PRIMUL OBIECTIV AL COMBI
NATULUI — RAFINĂRIA — VA 
INTRA IN PRODUCȚIE ÎN ACEST 
AN. Aceasta este hotărirea oameni
lor muncii de la Trustul de construc
ții chimice Midia — Năvodari. Am 
putea spune că numeroasele calcule 
și comparații cuprinse in darea de 
seamă, programul de măsuri și pro
punerile făcute in cadrul dezbate
rilor s-au constituit intr-un complex 
și fundamentat „plan de bătaie", care 
are drept obiectiv predarea către 
beneficiar a rafinăriei în cursul 
trimestrului IV din acest an. Pe ce 
temeiuri se sprijină acest angaja
ment ambițios al constructorilor și 
montorilor?

— în paralel cu continuarea in 
ritm susținut a lucrărilor de montaj 
Ia rafinărie, sarcina principală care 
ne revine in perioada următoare o 
constituie deschiderea fronturilor de 
lucru la obiectivele care condițio
nează funcționarea rafinăriei, adică 
la rețele termice, stații de amestec, 
estacade, utilități ș.a. — arăta to
varășul Stelian Trandafirescu, de la 
Trustul de montaj utilaje chimice 
București. Dotarea existentă pe 
șantier, forța de muncă de înaltă 
calificare sint suficiente pentru e- 
xecutarea acestor lucrări, a căror 
eșalonare asigură finalizarea lor 
pină în trimestrul IV a.c.

Gradul ridicat de mecanizare a 
lucrărilor de terasamente, betoane, 
montaj prefabricate, batere a pilo- 
ților constituie o altă „linie de forță" 
in activitatea constructorilor, asigu- 
rindu-se astfel importante cîștiguri 
de timp — s-a desprins din cuvintul 
tovarășului Iulian Boanțoi, secreta
rul organizației U.T.C. a șantierului 
de instalații. S-a evidențiat faptul 
că s-a trecut la organizarea lucrului 
in două schimburi prelungite de 
cite 11 ore, ceea ce asigură, prac
tic, funcționarea neîntreruptă a 
utilajelor de construcții, coefi
cientul general de schimb la uti
laje grele ridicindu-se la 2.6. Re
zultatul? Reducerea cu 30 de 
zile a duratei de execuție la 
lucrările de excavații și umplutură 
de la rezervoarele de țiței, la tera- 
samentele de loess, parcurile de re
zervoare ale rafinăriei.

De un real sprijin pentru creșterea 
ritmului de montaj in perioada ur
mătoare este și faptul că s-a tradus 
imediat în practică indicația dată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate pe 
șantier la jumătatea anului trecut, 
de a se urgenta construirea atelieru
lui mecanic, ceea ce ne dă astăzi 
posibilitatea să se realizeze lunar, cu 
forțe proprii, 500 tone construcții 
metalice.

— Pe șantier, fiecare oră. fiecare 
minut sint prețioase acum și, de 
aceea, numai printr-o organizare ju
dicioasă' a muncii, prin stabilirea cu 
claritate a programului zilnic de lu
crări, in volume fizice, însoțită de 
analiza tot zilnică a gradului dc în
deplinire a sarcinilor, de rezolvarea 
promptă a problemelor apărute de
pinde înfăptuirea angajamentului 
nostru — afirma, in cadrul adunării, 
tovarășul Teodor Costiuc, șeful unei 
brigăzi de lăcătuși. Buna organizare 
trebuie să caracterizeze permanent 
activitatea noastră și nu sporadic, un 
trimestru sau două, așa cum s-a in- 
timplat anul trecut, trebuie să de
vină o preocupare de zi cu zi a tutu
ror — de la muncitor la director.

EFICIENTA — BENEFICII — 
CÎȘTIGURI SPORITE, INTR-O RE
LAȚIE DIRECTA. înțelegerea de
plină a răspunderilor ce le revin 
constructorilor acestui mare obiectiv' 
industrial, maturitatea colectivului 
au fost evidențiate și de modul in 
care au fost abordate problemele pri
vind modul in care consiliul oame
nilor muncii acționează pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ superi
oară a întregii activități economice, 
pentru creșterea eficienței și sporirea

și scăderii costurilor de producție cit 
20 Iei la 1 000 lei producție, ceea cb 
va duce la obținerea unor înșemt 
nate beneficii suplimentare, sublinia 
inginerul Gavrilă Bălan, șeful Grupul- 
lui de șantiere Năvodari. Evident- 
țierea exactă a beneficiilor realii- 
zate de fiecare formație de lucru și 
participarea mai accentuată’ a unor 
echipe la sporirea beneficiilor unită,- 
ții voi- permite stimularea materiala 
corespunzătoare a lucrătorilor, creșt 
terea gradului de răspundere față de

GHEORGHE BREZOIANU, 
șef de brigadă zidari: „Vom 
consolida rezultatele bune de 
pină acum; în ultimele două 
luni, cei 140 de zidari și vopsi
tori din brigadă au depășit sar

cinile cu 30—40 la sută"

PENTRU RECOLTE MARI ÎN 1978
BOTOȘANI I

Ordine și disciplină în executarea
agricole

La Trustul de construcții chimice 
Midia-Năvodari

beneficiilor, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei.

— Transformarea cantității intr-o 
nouă calitate constituie o sarcină 
fundamentală pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus-o limpede 
in fața tuturor oamenilor muncii la 
Conferința Națională a partidului, a 
spus in cuvintul său tovarășul 
Gheorghe Brezoianu, șef de brigadă. 
Cum îndeplinim noi, in activitatea 
de zi cu zi, această sarcină ? In ul
timele două luni, cei 140 de zidari și 
vopsitori din brigadă și-au depășit 
sarcinile de plan cu 30—40 la’ sută, 
în condițiile sporirii exigenței față 
de calitatea lucrărilor executate. 
Ciștigurile noastre au crescut și ele 
corespunzător, ceea ce evidențiază 
că între cantitatea, calitatea muncii 
și veniturile obținute din muncă — 
unică sursă de ridicare a nivelului 
de trai — este o legătură strinsă.

— Angajamentul de a realiza îna
inte de termen rafinăria, de a men
ține un ritm susținut la celelalte lu
crări se va înfăptui în condițiile 
creșterii mai accentuate a producti
vității muncii — cu peste 10 la sută 
față de rezultatele din anul trecut —

folosirea mijloacelor materiale și fi
nanciare încredințate.

Asemenea intervenții au dxprimat 
satisfacția constructorilor fată de ge
neralizarea in practică a acordului 
global, față de recentele îmbunătățiri 
aduse Legii retribuției, bvidențiin- 
du-se caracterul profund echitabil al 
acestor noi măsuri luate de condu
cerea partidului pentru stimularea 
hărniciei și a spiritului de bun gos
podar al oamenilor muncii.

„ANGAJAMENTUL PROPUS TRE
BUIE CORELAT CU POSIBILITĂ
ȚILE REALE ALE COLECTIVULUI 
NOSTRU". Semnificativ pentru cli
matul de exigență al adunării geneț 
rale a reprezentanților oamenilor 
muncii de la Trustul de construcții 
chimice Midia-Năvodari, pentru spii 
ritul de permanentă autodepășire 
care animă colectivul acestui șantier 
este și modul in care participants! 
au analizat angajamentele asumate 
in întrecerea socialistă. De la bun 
inceput. a stirnit nedumerire valoarea 
mică pe care consiliul oamenilor 
muncii a propus-o adunării — 5 mi
lioane lei • producție peste plani 
Aproape fiecare vorbitor a demon

strat posibilitățile reale de care dis
pune formația de lucru din care 
face parte. Ca atare, adunarea gene
rală a însărcinat consiliul oamenilor 
muttcii să analizeze cu atenție 
posibilitățile . reale ale. colectivului 
și, pe baza propunerilor con
crete făcute in cadrul adunării ge
nerale și al adunărilor din subunități, 
să fundamenteze un nou angajament, 
a cărui valoare' să fie de 10 ori mai 
mare decit a celui inițial.

LA ÎNTREBĂRILE MUNCITO
RILOR RĂSPUNDE PRIMUL AD
JUNCT AL MINISTRULUI DE 
RESORT. în adunarea generală, par- 
ticipanții au cerut forurilor centrale, 
ministerului de resort și beneficiaru
lui să rezolve, in interesul bunului 
mers al activității pe șantier, citeva 
probleme importante. Iată unele din
tre precizările făcute in cadrul adu
nării de tovarășul Nicolae Mănescu, 
prim adjunct al ministrului construc
țiilor industriale :

® Luna viitoare, șantierul de la 
Năvodari va primi un număr sporit 
dc mijloace de mică mecanizare prin 
redistribuirea lor dc pe alte șantiere 
și prin noi dotări. Aceasta va trebui 
să se reflecte insă corespunzător in 
creșterea productivității muncii și re
ducerea numărului de muncitori au
xiliari și necalificați, care trebuie cu
prinși in cursurile d.e calificare.

• Conducerea Ministerului Con
strucțiilor Industriale va urgenta lu
crările de deschidere a două noi ca
riere pentru agregate in Dobrogea, 
spre a se asigura atit calitativ, cit 
și cantitativ necesarul la aceste ma
teriale.

® Constructorilor li se va aproba 
numărul solicitat de apartamente ; 
conducerea trustului trebuie să ia 
măsurile ce se impun pentru reali
zarea acestora, in timpul cel mai 
scurt, la Năvodari sau Constanța.

Dan CONSTANTIN 
George MIHAESCU

IULIAN BOANȚOI, 
secretarul organizației U.T.C. a 
șantierului de instalații : „E bine 
că s-a trecut la organizarea lu
crului în -două schimburi pre-

Adunarea generală ascultă darea de seamă

TEODOR COSTIUC, 
șef de brigadă lăcătuși: „Buna 
organizare trebuie să fie o ca
racteristică a colectivului nos
tru, nu un trimestru sau două, 

ci zi cu zi"

în agricultura județului Botoșani, 
față de media realizărilor cincinalu
lui anterior, producțiile obținute in 
anii .1976—1977 sint mai mari cu 44 
la sută la sfecla de zahăr. 37 la sută 
la cereale. 36 la sută la legume, 32 la 
sută la cartofi. 37 la sută la lapte. 34 
la sută la carne etc. Sint, fără îndoia
lă. rezultate bune, dar ele se situea
ză sub prevederile de plan ale celor 
doi ani ai actualului cincinal. în lu
mina indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Consfă
tuire de lucru consacrată problemelor 
agriculturii, vom acționa ca, pină la 
sfirșitul anului 1980. prin creșterea 
randamentelor la hectar ca urmare a 
aplicării riguroase, punct cu punct, a 
programelor întocmite pe fiecare cul
tură in parte, să recuperăm in între
gime restanța la producția de cereale 
și astfel să îndeplinim integral preve
derile cincinalului.

Iată, bunăoară, cum vom proceda 
la cultura porumbului. Din inițiativa 
și sub controlul comitetului județean 
de partid, organele de specialitate au 
elaborat un ansamblu de măsuri or
ganizatorice și tehnice care să ducă, 
in acest an, la depășirea producției 
planificate cu cel puțin 9 la sută. In 
acest scop, porumbul a fost ampla
sat pe terenuri corespunzătoare, re- 
nunțindu-se la unele zone mai pu
țin favorabile acestei culturi. Pe a- 
ceste suprafețe s-au executat lucrări 
de afînare a solului pe mai bine de 
25 000 hectare, s-au administrat în
grășăminte naturale pe 4 000 hectare, 
lucrările de fertilizare continuind 
pină in preajma insămințărilor. De 
asemenea, s-a stabilit structura co
respunzătoare a hibrizilor pe zone și 
unități, iar cantitățile de sămință au 
fost de pe acum asigurate.

De o mare utilitate s-a dovedit 
anul trecut introducerea fișei tehnice 
pentru cultivarea porumbului și a 
griului. Această măsură permite ca 
in fiecare unitate agricolă și formație 
de lucru să se respecte cu mai multă 
strictețe tehnologiile stabilite. Rezul
tatele obținute ne-au determinat ea. 
din acest an. să introducem fișa teh
nică și la celelalte culturi. Iată, con-

TULCEA ;

PREOCUPĂRI, REZULTATE, DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU VALORIFICAREA UNOR NOI SURSE DE ENERGIE
Conferința Națională a partidului din decembrie 197" a subliniat 

din nou cerința gospodăririi raționale a resurselor de energie pri
mară — îndeosebi de țiței și gaze naturale — trasind sarcina de a se 
intensifica eforturile pentru valorificarea rezervelor de huilă, lignit 
și șisturi bituminoase, pentru accelerarea programului construcției 
de hidrocentrale, precum și pentru punerea in valoare a unor surse 
noi, cum sint energia solară, eoliană, apele termale ș.a. Progra
mul național pentru gospodărirea și dezvoltarea resurselor energe
tice — program coordonat de Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie — prevede, intre alte obiective majore, studierea și intro
ducerea cit mai rapidă in circuitul economic a unor surse energe
tice neconvenționale. în cadrul acestui amplu program, Institutului Na
țional pentru Creație Științifică și Tehnică (INCREST) ii revin 
sarcini deosebite privind cercetarea științifică și ingineria tehnologică 
orientate spre elaborarea unor soluții eficiente de valorificare a ener
giei solare, energiei eoliene ș.a. Despre citeva preocupări in această 
direcție ne-a vorbit tovarășul dr. ing. Constantin TEODORESCU, 
director general al INCREST.

— Cu cițiva ani în urmă, la înce
putul acestui deceniu, conversia so
lară părea a fi o temă de cercetare 
în perspectivă, pentru viitorii 30—40 
ani. Cerințele economiei naționale 
au adus-o insă in plină actualitate 
și, din anii 1974—1975, problema uti
lizării energiei solare pentru încăl
zirea spatiilor industriale și a locuin
țelor. pentru producerea apei calde 
ne preocupă in mod special. Cerce
tările efectuate pină in prezent de 
institut s-au axat cu precădere pe 
găsirea unor noi soluții originale și 
a unor tehnologii moderne pentru 
utilizarea energiei solare sub formă 
de energie termică. Astfel, se poate 
vorbi acum despre valorificarea unor 
rezultate ale cercetării și ingineriei 
tehnologice in energetica solară, cu 
utilizări eficiente in trei sectoare : 
producerea apei calde (pentru con
sum menajer, in fabricile de conser
ve. bazine de inot. instalații sezonie
re). producerea de aer cald pentru 
necesități industriale (instalații de 
uscare a lemnului, ceramicii, cără
mizilor. la deshidratări de cereale, 
fructe, legume, semințe) sau pentru 
încălzirea serelor. Cel de-al treilea 
sector de valorificare a energiei so
lare ar fi producerea de aer rece și 
gheață pentru instalații de climati
zare și frigorifice.

— Practic, la ce concluzii au ajuns 
specialiștii institutului in privința 
folosirii energiei solare și ce econo
mii de combustibil s-ar putea obține 
de către întreprinderi ?

— începînd cu anul 1975. specia
liștii din institut au testat mai multe 
sisteme de conversie a energiei so
lare : oglinzi parabolice pentru con
centrarea radiației luminoase, cap- 
tori cu pereți transparenți. oglinzi 
concentratoare, orientarea automată 
după soare a ecranelor convertoare, 
ca si colectoarele solare plane de

diferite tipuri. Din analiza teh- 
nico-economică a soluțiilor a re
ieșit că, in condițiile țării noas
tre, o suprafață colectoare de

combustibil convențional pe an, prin 
extinderea soluției respective Ia 
1 000 ha sere se va realiza o econo
mie de 50 000 tone combustibil con
vențional. Sau un alt exemplu : sta
ția solară pentru uscarea lemnuțui in 
camere realizează o economie de 
circa 400 tone combustibil convențio
nal pe an pentru fiecare cameră de 
uscare ; prin generalizarea soluției la 
1 000 camere de uscare. în cadrul 
unităților Ministerului Economiei Fo
restiere și Industriei Materialelor de 
Construcții, s-ar înregistra, o econo
mie de circa 400 000 tone combustibil 
convențional. Chiar dacă începutul 
introducerii primelor, instalații . in 
practică este mai anevoios, siptem 
convinși că argumentele concrete pri
vind economiile de combustibil sini 
in măsură să convingă tot mai mulți 
beneficiari pentru a trece la folosirea 
stațiilor solare peste tot unde acest

— Programul general pentru gos
podărirea și dezvoltarea resurselor 
energetice se referă și la reciclarea 
deșeurilor urbane fi a celor indus
triale. Cum vedeți valorificarea aces
tei surse importante de energie ter
mică ?

— Specialiștii din INCREST au e- 
laborat o tehnologie originală și, 
totodată, au realizat și instalația 
convenabilă pentru reciclarea deșeu
rilor. Cercetările începute in anul 
1974. cu sprijinul Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, s-au 
finalizat și concretizat anul trecut 
prin realizarea primei stații prototip 
de concepție integral românească. 
Performanțele ei sint superioare celor 
oferite de firmele occidentale, dato
rită faptului că instalația INCREST 
este adaptată condițiilor noastre spe
cifice — și anume, este concepută să 
ardă in autocombustie deșeuri cu pu

Azi despre : Folosirea energiei solare, 
eoliene și a deșeurilor

circa 10 mp poate furniza pe an o 
cantitate de energie termică echiva
lentă cu aceea generată de o tonă de 
combustibil convențional, fapt ce 
ne-a determinat să ne orientăm pre
ocupările in special in direcția per
fecționării colectoarelor termosolare 
plane. In acest scop a fost construi
tă de INCREST o casă solară, in 
care s-au testat diversele tipuri de 
colectoare plane cu eficientă ridicată, 
simple, ușoare și ieftine, colectoare 
care au fost prezentate ministerelor 
economice și unui mare număr de 
beneficiari potențiali. în prezent, in 
cadrul institutului se află in fabri
cație prima serie de colectoare solare 
plane (helioconvertoare tip INCREST), 
care vor fi livrate in cursul acestui 
an Combinatului pentru industriali
zarea lemnului Pitești.

în măsura in care vor fi ge
neralizate diferitele soluții adop
tate. va spori tot mai mult eficien
ta lor economică. De pildă, conside- 
rind că pentru un hectar de sere se 
obține o economie de circa 50 tone

lucru este avantajos. Și aceasta este 
in primul rind in folosul tării.

— Este cunoscut că printre marii 
consumatori de energie electrică se 
numără și instalațiile de irigații. In 
ce măsură se justifică utilizarea mo- 
riștilor acționate de vint .(turbinele 
eoliene) in scopul economisirii ener
giei electrice 7

— Valorificarea energiei eoliene, a 
vintului. a preocupat specialiștii din 
INCREST incepind cu anul 1975. La 
ora actuală dispunem de trei modele 
funcționale de instalații capabile de 
a furniza puteri pină la 10 kVV pen
tru viteze ale vintului de circa 8—10 
metri pe secundă. Cercetările efec
tuate pe aceste modele, dintre care 
unul se bazează pe soluții principial 
noi. brevetate de INCREST in țară 
și in străinătate, au evidențiat posi
bilitățile utilizării practice a energiei 
vintului pentru alimentarea cu ener
gie electrică și apă a unor zone izo-> 
late, pentru irigații (în Bărăgan), 
pentru instalații frigorifice in pisci
cultura (Delta Dunării) și m alte do
menii.

tere calorică de 500—600 kcal/kg, pe 
cind instalațiile firmelor străine nu 
pot utiliza deșeuri cU' o putere ca
lorică mai mică de 1 000 kcal/kg.

Prin arderea a 10 tone deșeuri me
najere pe oră și. respectiv, a 72 000 
tone pe an. se obține o cantitate de 
apă caldă necesară termoficării și 
consumului tehnologic pentru care ar 
fi trebuit utilizate 2 100. tone de com
bustibil convențional. Totodată, se 
recuperează 1 800 tone deșeuri de fier 
pe an, care se balotează și se valo
rifică in industria siderurgică. De- 
șeurile noastre menajere conțin pină 
ia 4 la sută deșeuri de fier, ceea ce 
înseamnă că. pe această cale, econo
mia pierde anual 75 000 tone oțel. 
După arderea deșeurilor, din cenu
șile rezultate se fabrică circa 8 000 
metri cubi cărămizi pe an. o canti
tate suficientă pentru construirea a 
500 apartamente convenționale. Sta
ția pilot amplasată in sectorul III al 
municipiului București absoarbe de- 
șeurile menajere pe care le arde in 
autocombustie, furnizind căldură in 
rețeaua de termoficare, apoi fier-ba-

lot și cărămizi din cenușa rezultată 
cu adaos de 10 la sută ciment. Deci, 
nu se pierde nimic sau aproape nimic.

Performanțele tehnico-economice 
ale acestor instalații au convins o 
serie de factori interesați, printre 
care consiliile populare ale munici
piilor București. Iași. Constanța, 
Galați, Ploiești, Brașov, Tg. Mureș să 
treacă la folosirea lor. Fabricația in 
serie a componentelor instalației ne
cesită insă efortul unor întreprinderi 
din sectorul industriei construcțiilor 
de mașini, aplicarea noii tehnologii 
puțind li asigurată și cu colaborarea 
specialiștilor din INCREST. Este un 
efort care. în final, va aduce țării 
economii însemnate.

— Ce măsuri s-ar impune pentru 
extinderea și generalizarea acestor 
soluții in practică ?

— Consider necesară, înainte de 
toate, o schimbare a mentalității in 
această privință, ceea ce presupune 
cunoașterea de către beneficiari a 
soluțiilor elaborate și a avantajelor 
lor economice. Un prim pas in acest 
scop il constituie cursul intensiv ce 
se desfășoară in aceste zile la Institu
tul politehnic din București, organi
zat de C.N.S.T. și Ministerul Educa
ției și învățămintului. pe tema „E- 
nergia solară și utilizarea acesteia", 
la care participă specialiști din dife
rite domenii.

O altă măsură necesară privește ti - 
pizarea și industrializarea execuției 
elementelor componente i colectoa
relor termosolare plane, a turbinelor 
și a altor instalații, măsură ce ar 
duce la reducerea apreciabilă a cos
turilor de producție și ar permite 
extinderea noilor tehnologii în ur
mătorii ani. Pentru aceasta, institu
tul nostru colaborează strins eu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, cu care elaborează in pre
zent programul asimilărilor in fabri
cația de mare serie a produselor fi
nalizate de INCREST. astfel incit, 
incepind cu anul 1979, acestea să fie 
generalizate în întreaga economie 
națională și. totodată, să fie valori
ficate la export.

Sint numeroase sectoarele de acti
vitate in care s-ar putea extinde u- 
tilizarea energiei solare și eoliene, 
reciclarea totală a deșeurilor și. de 
aceea, ar fi extrem de util ca mi
nisterele economico să întocmească 
un inventar al sectoarelor de activi
tate unde se poate folosi energia 
electrică de potențial scăzut, pentru 
a se asigura valorificarea cu eficien
tă- economică superioară a tuturor re
surselor.

Convorbire realizată de 
Elena MANTE

crct. despre ce este vorba. Colective - 
de specialiști de lă județ și din uni
tățile agricole, împreună cu șefii for
mațiunilor de lucru, mecanizatori și 
cooperatori cu experiență întocmesc 
aceste fișe pentru fiecare tarla . in 
parte. Ele cuprind două părți : în pri
ma se descrie starea terenului (tipul 
de sol. panta, ingrășămintele date an
terior. planta premergătoare etc.), iar 
in a doua — elementele de tehnolo
gie care să asigure realizarea pro
ducțiilor 
strictă < 
aceste : 
rea și

Respectarea 
cuprinse în 
Ia realiza-

planificate, 
a prevederilor 
fișe va duce 
depășirea producțiilor ce

realiere planificate. De altfel, in adu
nările generale ale unităților agricole 
cooperatiste și de stat au fost luate 
angajamente care prevăd ca, în a- 
cest an. să se obțină o producție su
plimentară de griu. orz și secară de 
cel puțin 7—8 la sută față de preve
derile de plan.

Pe bună dreptate sublinia secreta
rul general al partidului că progra
mele adoptate, oricit de bune ar fi 
ele, nu reprezintă nimic dacă nu se 
acționează pentru realizarea lor. Iată 
de ce, incă de pe acum, urmărim ca 
in fiecare unitate agricolă să se asi
gure condițiile necesare pentru exe
cutarea la timp și de cea mai bună 
calitate a lucrărilor agricole. Odată 
cu încheierea reparațiilor la tractoa
rele și mașinile care vor fi folosite in 
campania de primăvară, colective de 
specialiști vor verifica minuțios, la 
fiecare secție, calitatea lor. Decadal 
și lunar, in fiecare unitate agricolă, 
in fiecare consiliu intercooperatist. 
inclusiv la nivelul jud"*"l"i ’"-mărim 
modul cum se real 
stabilite pentru a pu 
perativ atunci cind s 
tuale neajunsuri. Sin 
in acest fel, vom asi. 
litativ in întreaga ac 
rată in agricultura ju

Teodor MEL1 
secretar al corn 
de partid, 
președintele U.J

„Avem obligația de mare răspui
a exploata rational sistemele de

In județul Tulcea sint amena
jate pentru irigații, in sisteme 
mari, 86 000 hectare, suprafață care, 
pină in anul 1980. va ajunge la 
150 000 hectare. Unitățile agricole care 
au exploatat rațional sistemele de iri
gații au obținut recolte mari de po
rumb, griu și la alte culturi. între a- 
cestea sint întreprinderile agricole de 
stat Baia și Mihail Kogălniceanu, 
cooperativele agricole Lunca, Frecă- 
ței, Enisala, Cataloi și altele.

Pe ansamblul județului, irigațiile 
nu au fost ’folosite cu răspundere și, 
ca urmare, randamentele la hectar 
nu au fost pe măsura posibilităților. 
Din analizele efectuate a rezultat că 
sint mai multe cauze care au deter
minat această situație. în primul 
rind, unitatea de construcții nu a res
pectat termenele de executare și 
dare în folosință a unor lucrări, iar 
in unele sisteme ele au fost de slabă 
calitate. Am să dau un singur exem
plu. Multe canale de aductiune din 
sistemele puse in funcțiune nu au fost 
dalate. Ca urmare, s-au pierdut mari 
cantități dc apă, care au însumat 
zilnic sute de mii de metri cubi. A- 
ceastă pierdere nu a însemnat doar 
un minus de apă pentru ogoare, ci și 
o mare risipă de energie, o degrada
re prematură a canalelor. Recoltele 
mici obținute pe terenurile irigate se 
datoresc și unităților agricole care

nu respectă structu 
bilită in studiile t 
nu execută lucrăr 
tehnologiilor prevăz 

La Consfătuirea d 
tă problemelor agri 
Nicolae Ceaușescu, 
că nu se dau la ti: 
unele suprafețe irif 
plan, a indicat, tot 
ploatate rațional 
în această iarnă 
soluții proprii, pu 
rambleelor care ani 
dat de lucru. Unit; 
oferim exemple car 
importanța tehnicii 
acest sens, la I.A.S. 
ganizat o fermă e> 
tru mutarea mecar 
de ploaie.

Dispunem de o r 
teren amenajată pe 
care, în orice cond 
fi obținute producți 
ceasta avem obliga 
pundere de a exp! 
temele de irigații.

Toader EI 
inginer-șef, 
întreprinderi 
a lucrărilor 
funciare Tul

CONTRASTE
Actualitatea unui vechi prove

Măsoară de șapte 
ori și taie o singură 
dată — spune un vechi 
proverb românesc. In
diferent dacă este 
vorba de propriul 
nostru avut sau de 
avutul întregii socie
tăți, acest îndemn iși 
păstrează integral va
labilitatea. înțelegin- 
du-i bine sensul, mun
citorii și specialiștii 
întreprinderii meta
lurgice din Bacău au 
ajuns la concluzia că,

pe baza înlocuirii unor 
metode clasice de 
turnare a metalului cu 
procedee de precizie, 
pot realiza armături 
industriale cu un con
sum de fontă redus la 
jumătate, iar prin asi
milarea unor tipodi- 
mensiuni supuse re- 
proiectării se pot ob
ține piese mai ușoare 
de 4—6 ori. Un calcul 
preliminar arată că, 
pe aceste căi, se vor 
înregistra economii de

metal 
cantita’ 
6 000 d 
neți i 
metalu 
nu se 
mai ct 
pe acu 
milat 
multe 
vane < 
de me 
ce a cl 
rât de 
colectr 
rii a I

Aritmetica disciplinei
Anul trecut, pe șan

tierele Grupului de 
șantiere pentru conr 
strucții industriale din 
Buzău s-au irosit 
200 000 ore-om. Con- 
tinuîndu-se această 
„tradiție" și în ianua
rie s-au înregistrat 
citeva mii de ore-om 
absențe nemotivatc. 
Cauzele ? Mulți dintre 
constructori și dintre 
șefii lor nu prea cu
nosc aritmetica disci-

Poate fabrica
Lipsa. agregatelor de 

balastieră — semna
lată redacției de: pe 
șantierele Combinatu
lui siderurgic din Că
lărași, întreprinderii 
de autoturisme de la 
Craiova, Fabricii de 
ciment de la Medgidia 
— a determinat scă
derea simțitoare, in 
ultima perioadă, a 
ritmului de desfășu
rare a unor lucrări. 
La Medgidia, bunăoa
ră, in ianuarie con

plinei în muncă. Au 
lipsuri serioase în a- 
cest domeniu, mai ales 
simbăta și lunea, a- 
dică la „capetele" săp- 
tăminilor de lucru. 
Subit, in aceste zile, 
ei uită că programul 
de muncă are cel pu
țin 10 ore. Și atunci, 
simbăta pleacă pe la 
ora 12, iar lunea vin 
la lucru — ehei 1 —
cind soarele e sus pe 
cer 1 Unii iși fac... au-

I tocriti' 
cedat, 
drul 4 
a oan 
șeful 
„Vom 
stilul 
cum ? 
pus c 
nemot 
insear 
tru g 
re, p 
județt 
constr

centrala beton... di
structorii au turnat 
abia un sfert din vo
lumul planificat de 
betoane. Perspective 
mai bune nu sint nici 
pentru februarie. Cei 
ce poartă răspunderea 
de la centrala de re
sort, cu sediul la Tir- 
goviște, pentru aceas
tă situație se ascund 
după un „munte" de 
telexuri, note, adrese 
și promisiuni neono
rate, expediate șan

tiere!
tcriaRxw._ _____
ții solicitate. Pină 
acum nu s-a găsit so
luția tehnică pentru a 
turna betoane cu aju
torul hirtiilor. Iată 
de ce, pină la stabi
lirea unei asemenea 
„soluții" (! ?), con
structorii cer tova
rășilor de la Tirgo- 
viște să le livreze 
agregate de balastieră 
și nu hirtii.
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climatul deplinei libertăți 
democrației noastre socialiste

Prefacerile revolutionarc care în
noiesc din temelii întreaga noastră 
Viată economică și social-politică, in 
ultimul deceniu mai cu seamă, dez
voltarea ce înmănunchează contribu
ția egală a tuturor fiilor țării noastre, 
indiferent de naționalitate, la înflo
rirea țării constituie o realitate cu
noscută tuturor, recunoscută cu vie 
admirație in repetate rinduri la ni
vel internațional. Unul dintre izvoa
rele nesecate ale succeselor strălu
cite obținute in construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România constă in umanismul în
tregii politici a partidului nostru, o 
politică de înflorire multilaterală a 
tuturor județelor, de ridicare pe noi 
trepte de civilizație a fiecărei zone 
a patriei noastre.

Acest umanism de lip nou carac
terizează minunatul Program al parti
dului nostru, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism. Poporul 
devenit propriul său stăpin, milioa
nele de oameni ai muncii — pro
ducători și totodată proprietari ai în
tregii avuții materiale și spirituale 
naționale — participă activ la con
ducerea unitară și democratică a 
vieții economico-sociale. In fața fie
cărui om al muncii, indiferent de 
loc de muncă, sector de activitate 
sau naționalitate, se deschid perspec
tive largi de a participa în mod egal 
la conducerea și organizarea activi
tății, la îndeplinirea programelor 
existente în fiecare domeniu, asigu- 
rind astfel creșterea bunăstării în
tregului popor în contextul căreia se 
afirmă liber și creator capacitățile 
individuale, talentul, pregătirea fie
căruia. Și nu poate fi vorba de de
mocrație reală, autentică, de egali
tate în drepturi decît în condițiile 
asigurării temeinice a cadrului eco
nomic și organizatoric de partici
pare, de exprimare liberă a opiniilor, 
de stimulare a tuturor inițiativelor 
care sporesc mersul nostru înainte, 
de criticare deschisă a neajunsurilor 
care mai există, în scopul înlăturării 
lor rapide. Acestea toate sint reali
tăți ale activității generale din pa
tria noastră, trăsături ce dinami
zează și mobilizează energia, price
perea, spiritualitatea tuturor fiilor 
tării : acestea constituie expresii 
indubitabile ale democrației noastre 
socialiste, cadrul minunat al înflo
ririi și afirmării depline a persona
lității umane.

Principiile democrației socialiste 
sint promovate cu exemplară con
secvență de partidul nostru comu
nist, a cărui experiență revoluțio
nară atestă grăitor, oricui dorește 
să ne cunoască și să ne înțeleagă, 
capacitatea unui popor liber, dintr-o 
țară liberă și independentă, făuritor 
al destinului său potrivit propriei 
sale voințe — de a depune eforturi

eroice, de a fi in stare de fapte care 
modelează istoria și construiesc 
viitorul. Cadrul organizatoric mereu 
perfecționat al democrației socialis
te, unitatea întregului nostru popor 
muncitor, frăția de nezdruncinat a 
tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — stau mărturie preocupării 
deosebite, permanente a partidului 
și statului nostru de a asigura apli
carea in viață a principiilor eticii și 
echității socialiste, a normelor de 
conviețuire socialistă. Oare este ne
voie de o dovadă mai convingătoare 
dccit congresul larg al întregii ță- 
rănimi, congres care a subliniat ho- 
tărirea unanimă a celor 11 000 par
ticipant, țărani români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, fi
delitatea de neclintit a țărănimii 
noastre față de politica P.C.R., în 
care ea vede propria sa politică, 
garanția bunăstării și fericirii în

tivității cultural-artistice — hotărire 
istorică cu un profund caracter revo
luționar a partidului nostru — tre- 
cind aceste atribuțiuni asupra oame
nilor din aceste sectoare, capabili să 
răspundă de ceea ce scriu, de felul 
cum servesc interesele națiunii, de 
modul cum contribuie prin lucrările 
lor la educarea oamenilor în spiritul 
celor mai valoroase tradiții, al'ma
rilor sarcini ale prezentului socialist. 
Toate aceste noi forme ale afirmării 
consecvente a principiilor democra
ției socialiste exprimă forța, realis
mul si viabilitatea politicii științi
fice. elaborate și aplicate în spirit 
creator de partidul nostru, izvorind 
din cerințele etapei actuale de dez
voltare. tinind seama in mod realist 
de necesitățile sociale.

Climatul de amplă și liberă expri
mare a opiniilor, întărit prin buna 
funcționare a acestui cadru organi
zatoric democratic, respectiv apli

însemnări de HAJDU Gyozo

tregii țărănimi, a înfloririi vieții 
materiale și spirituale ? Oare este 
nevoie de un exemplu mai convin
gător decit organismul colectiv de
mocratic de conducere și delibe
rare — rezultat al acestui con
gres — pentru a constata că ță
rănimea muncitoare, alături de cla
sa muncitoare, de întregul popor, 
acționează in spiritul politicii parti
dului nostru in problemele activității 
de construcție socialistă ? Este ne
voie oare de o dovadă mai strălu
citoare pentru lărgirea democrației 
socialiste pe baze muncitorești decit 
lucrările primului Congres al clasei 
muncitoare, care a adoptat în unani
mitate hotărirea dc a se convoca la 
interval de 5 ani acest forum su
prem al clasei muncitoare ? Ce do
vedește înființarea Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii dacă nu, 
în primul rind, că partidul nostru — 
aplicind in mod creatoar la condițiile 
specifice ale patriei noastre învăță
tura revoluționară a marxism-leni- 
nismului — creează în spirit nova
tor acele cadre organizatorice in 
care, corespunzător etapei actuale 
de dezvoltare, se afirmă cel mai efi
cient principiul și practica răspun
derii individuale și a conducerii co
lective ?

Politica profund democratică și 
umanistă a partidului nostru iși gă
sește expresie la fel de convingă
toare și în hotărirea Comitetului 
Central cu privire la reeducarea 
prin muncă a persoanelor care intră 
în conflict cu legile tării, care le
zează normele de conviețuire socială, 
hotărire de importantă majoră.

Am hotărît să desființăm cenzura 
în presă și in oricare domeniu al ac

carea măsurilor amintite, obligă fie
care colectiv de muncă, fiecare om 
al muncii, indiferent de naționali
tate, la responsabilitate mereu cres- 
cindă. Oamenii de litere din pa
tria noastră — scriitorii români, 
maghiari, germani deopotrivă — au 
primit cu entuziasm hotărirea con
ducerii noastre de partid, care, con
comitent cu sublinierea răspunderii 
crescinde a colectivelor de creație, 
ziare, reviste, edituri etc, acordă noi 
posibilități, și mai largi, activității 
creatoare a scriitorilor.' Avem, așadar, 
un minunat cadru de a ne dezvolta 
■liber și deplin însușirile creatoare 
potrivit cu particularitățile fiecăruia, 
cu limba și tradițiile caracteristice 
și, in acest sens, se poate spune cu 
temei și mîndrie că noi. creatorii 
maghiari din România, parte inte
grantă a spiritualității poporului ro
mân, factor al înfloririi artei și cul
turii noastre socialiste, pusă in slujba 
omului, a formării conștiinței socia
liste. ne inspirăm din același bogat 
tezaur al tradițiilor înaintate ale po
porului, din mărețul prezent socialist 
care se făurește pe pămintul Româ
niei. Activitatea și scrierile noastre 
sint consacrate operei de făurire a 
omului nou, educării patriotice a tu
turor fiilor țării, de' pe toate melea
gurile românești, care cunosc o dez
voltare fără precedent, pe plan ma
terial și spiritual. Aceste minunate 
realizări ale poporului nostru, ale 
tuturor locuitorilor Înrădăcinați de 
veacuri pe glia strămoșească însu
flețesc creațiile, operele, manifestă
rile cultural-artistice din cadrul ma
relui Festival național „Cintarea 
României", festival al tuturor forțelor 
creatoare ale țării, al tuturor talen

telor. care, indiferent de limba în 
care se exprimă, slăvesc măreția po
porului, frumusețea și eroismul oa
menilor. constructori ai propriului 
destin. Seva gilgiitoare care nutrește 
copacul cu mii de ramuri distincte 
ale artei și culturii noastre socia
liste. izvorul din care sorbim cu toții 
forțe proaspete sint viața poporului 
nostru, munca și lupta fiilor Româ
niei socialiste : ei sint sarea pămin- 
tului strămoșesc, pe care-1 transfor
mă zi de zi intr-o minunată grădină, 
în civilizație superioară, in mers 
neșovăitor spre culmile întrezărite 
ale comunismului.

Ca scriitor maghiar din România, 
pot. alături de toți confrații mei, 
afirma cu mindrie că politica uma
nistă a partidului nostru, climatul 
deplinei libertăți și egalități, al de
mocrației socialiste in continuă lăr
gire, constituie condițiile practice, a- 
plicate în viață, în care muncim și 
creăm. în care ne desfășurăm acti
vitatea. Literatura maghiară din 
România — in strinsă unitate și rod
nică întrepătrundere cu literatura 
română contemporană — a dat naște
re in acești ani unor opere care au 
avut un puternic ecou in inima su
telor de mii de cititori. Dispunem de 
toate condițiile, de cadrul organiza
toric — ziare, reviste cultural-artis
tice. literare, edituri, teatre, emisiuni 
de radio și televiziune etc. — pentru 
ca naționalitatea maghiară să poată 
ridica cultura, literatura și arta în 
limba maternă la nivelul epocii, al 
cerințelor societății noastre contem
porane și să facă din aceasta un fac
tor mai activ, mai puternic in lupta 
comună pentru educarea socialistă a 
maselor, pentru îmbogățirea univer
sului de idei și sentimente al tuturor 
oamenilor.

A trăi cu responsabilitate — în ca
drul liber al democrației socialiste ; 
a munci cu responsabilitate — sub 
semnul umanismului revoluționar ; a 
no angaja cu responsabilitate pentru 
a înfăptui ce ne revine din măreața 
cauză și operă a partidului : con
struirea socialismului și comunismu
lui in patria noastră. România socia
listă — iată sarcina fundamentală de 
cetățeni și scriitori. A îndeplini aces
te sarcini astăzi, in cadrul condițiilor 
de reală libertate, egalitate și demo
crație. conștienți do îndatoririle și 
drepturile noastre, constituie cadrul 
vast al unei activități de mari pro
porții. mobilizatoare. Datoria și drep
tul nostru, al tuturor, sint de a con
tribui la valorificarea deplină, in ca
drul larg al democrației socialiste, a 
capacității, talentului și pregătirii oa
menilor, a spiritului lor de inițiativă, 
de răspundere și de dăruire, a ener
giei creatoare a poporului din care 
facem parte, de a urma neabătut, cu 
fidelitate, politica partidului, pătrun
să de umanism și spirit revoluționar, 
călăuză sigură spre viitorul comunist 
al patriei noastre, al fiilor săi.

Centrul școlar de construcții și arhitectură din Baia Mare. O lecție obișnuită in laboratorul de chimie, realizat prin 
strădania colectivului de profesori și elevi Foto : S. Cristian

Recent, la Craiova au 
avut loc, in cadrul ceiei 
de-a Il-a ediții a Festi
valului național „Cînla- 
rea României". Zilele Ca
ragiale. Manifestarea, ini
țiată cu un an in urmă 
de Comitetul pentru cul
tură și educație socialis
tă al județului Dolj, Aso
ciația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și 
muzicale din România, 
Teatrul Național Craiova 
și Societatea culturală 
„I. L. Caragiale", a fost 
marcată de cîteva spec
tacole Caragiale, o sesiu
ne științifică și de cite- 
va conferințe (in fața e- 
levilor a trei licee craio- 
vene) dedicate, de ase
menea, operei marelui 
dramaturg.

în seria spectacolelor 
din cadrul Zilelor Cara
giale se remarcă mai in- 
tii cel cu piesa O noapte 
furtunoasă, oferit de Tea
trul Național Craiova, 
spectacol care atrage a- 
tenția asupra unei inte
resante concepții regizo
rale (Mircea Cornișteanu) 
și a citorva frumoase re
zolvări actoricești (Rodica 
Radu, Iosefina Stoia, Re
mus Mărgineanu, Emil 
Boroghină). Versiunea 
„craioveană" a comediei, 
cu accente vădit moder
ne, în alt sens decit cele 
ale spectacolului de acum 
cițiva ani dat de Teatrul 
de comedie din Bucu
rești, trimite, in același 
timp, la valorile „istori
ce" ale piesei, ca și la 
acelea „metaistorice", ar
hetipale, general umane. 
Concepția regizorală, jo
cul actorilor (cu unele 
rezerve), scenografia (Va- 
sile Buz) s-au sincronizat 
intr-un spectacol despre 
care critica dramatică a 
opinat cu prea multă 
zgircenie.

Teatrul de stat din Pi
tești a intenționat, în ge
neroasa reprezentație cu 
Năpasta, un spectacol cu 
o „dramă burgheză" — 
tendință modernă care,

după opinia noastră, este 
in spiritul întregii opere 
a dramaturgului. Pe a- 
locuri, cel puțin, impre
sia a fost insă că lectura 
nouă a regizorului (Savel 
Stiopul) merge prea de
parte. mai ales in finalul 
derulant al dramei la 
care creatorii spectacolu
lui au „colaborat", mai 
mult decit s-ar fi cerul, 
cu dramaturgul. Dincolo

matizate — Domnul Goc 
și Vizita — cea dinții in
tr-o montare nouă și'in
teligentă care apelează la 
disponibilitățile specta
torilor de toate vîrstele și 
care demonstrează, din 
alt unghi de vedere, vi
talitatea și modernitatea 
operei marelui scriitor.

Tema Zilelor Caragiale 
— noi exegeze literare și 
scenice ale operei Iui I.L.

CRAIOVA

Zifefe
L Caragiale"

de toate acestea, specta
colul Teatrului de stat 
din Pitești ni se pare un 
real ciștig pentru exegeza 
scenică a dramaturgiei 
caragialeene : el a de
monstrat încă o dată că 
Năpasta este o piesă cu 
numeroase valori latente 
ce așteaptă să fie desco
perite.

O prezență inedită și 
promițătoare în cadrui 
Zilelor Caragiale, prezen
ță ce confirmă afirmația 
noastră anterioară despre 
latențele expresive ale 
dramei caragialeene, a 
fost colectivul Studioului 
de teatru amator de Ia 
întreprinderea „Electropu- 
tere“ care a interpretat în 
sala Teatrului Național 
Năpasta.

La aceste spectacole se 
adaugă și acela al Tea
trului de păpuși din Cra
iova cu două schițe dra-

Caragiale — satisfăcută 
in bună măsură de spec
tacolele pomenite deja, a 
făcut și obiectul sesiunii 
științifice care a încheiat 
valoroasa manifestare cul
turală craioveană. Au 
susținut comunicări Mi
hai Ungheanu — președin
tele Societății culturale 
„I.L. Caragiale", Valen
tin Silvestru — vicepre
ședintele societății, prof, 
dr. Ileana Berlogea, conf. 
dr. I. Pătrașcu, Bogdan 
Ulmu, critic de teatru, 
Ilarie Hinoveanu, direc
torul editurii „Scrisul ro
mânesc", Savel Stiopul, 
Ov. Ghidirmic, Mircea 
Tomuș și semnatarul a- 
cestor rinduri.

Zilele I.L. Caragiale de 
la Craiova sint o conse
cință și. în același timp, 
o formă dc expresie a 
ceea ce am numi reviri
mentul Caragiale in cul

tura noastră contempora
nă. Acest reviriment este 
ilustrat de un interes e- 
xegetic fără precedent 
(in ultimul deceniu au 
apărut șapte cărți și nu
meroase studii de mai 
marc întindere dedicate 
operei scriitorului) ca și 
de un interes, de aseme
nea, fără precedent al 
oamenilor de teatru (re
gizori. actori, scenografi) 
pentru reinterpretarea in
tr-o perspectivă modernă 
a creației caragialeene. Și 
unul și celălalt iși află 
o justificare și un scop 
in interesul publicului 
contemporan și al citito
rilor față de opera unuia 
dintre marii clasici ai li
teraturii române. S-ar 
putea spune apoi că exe
geza scenică și critică in 
perspectivă modernă a 
operei lui Caragiale este 
stimulatoare pentru în
treaga noastră cultură 
contemporană și pentru 
civilizația spectacolului 
românesc actual : ea de
monstrează actualitatea 
unui clasic și perenitatea 
marilor valori ale comi
cului și ale tragicului.

Societatea „I. L. Cara
giale" iși propune să e- 
diteze, cu sprijinul edi
turii „Scrisul românesc" 
și al Teatrului Național 
Craiova (director — Ale
xandru Dincă, secretar 
literar — Alexandru Fi
rescul seria „Caietelor 
Caragiale", cu o apariție 
bienală; primul număr va 
apărea in luna ianuarie 
1979. Societatea Caragiale 
poate fi socotită astfel un 
model de promovare și 
întreținere a interesului 
public și a tendințelor e- 
xegetice scenice și critice 
privitoare la opera mare
lui scriitor, un model de 
stimulare, în climatul 
culturii noastre socialiste, 
a valorilor autentice și ai 
colaborării lor la inter
ferența dintre diversele; 
forme de artă și cultură.!
I. CONSTANTINESCU

Profetul
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...Atmosferă tipică de 
„western saloon", colorată, 
vie și încărcată de explo
zibil... Un barman servind 
conștiincios alcoolul (de 
două ori) prohibit. Pianis
tul. in care nu trage ni
meni, cintind intr-o ciudată 
stare de euforie. O mulțime 
de consumatori cu pălării 
și chiar cu aspect de 
„cow boys" veseli, gălă
gioși sau cufundați în gin- 
duri — oricum amenință
tori. Femei violent fardate 
și țipător imbrăcatc. ofe- 
rinclu-și serviciile. Un prim 
plan pe un bărbat încă 
tinăr ce șade tăcut la o 
masă. Un altul pe un tip 
oacheș, cu ochii foarte 
apropiați, care-1 provoacă 
grosolan și-l cheamă afara. 
Chipul șantezei — tristă, 
și ea violent fardată și țipă
tor îmbrăcată. Afară — 
discuția extrem de concisă 
dintre cei doi. Cineva va 
trage pe la spate in tinărul 
cu ochi apropiați. Celălalt 
va fi învinuit pe nedrept 
în urma acestei înscenări, 
deocamdată reușită. „Wan
ted" se va scrie deasupra 
fotografiei lui afișate pre
tutindeni. Prețul — mode
rat ; 500 dolari...

Cind, in această atmosfe
ră, eroii, " interpretați de 
actori x-omâni bine cunos- 
cuți (Ovidiu Iuliu Moldo
van, Vasile Nițulcscu, Ovi- 

Victor 
să se 
uneori 
grozav 

engleză

diu Schumacher. 
Ștrengarii), incep 
apostrofeze într-o 
șovăielnică, alteori 
de autentică limbă 
și cind alături de John, in 
numele victimei identifici 
un patronimic dintre cele 
mai românești încerci un 
sentiment de ușoară confu
zie...

El însuși ardelean. Titus 
Popovici trebuie să fi auzit 
incă din copilărie multe 
relatări de un realism crud 
și altele de-a dreptul fan
tastice despre călătoria 
peste ocean, peripețiile, su
ferințele și izbinzile unor 
români plecați in America 
— materie epică ce poate 
hrăni lucrări din cele mai 
substanțiale.

Scrisă, cred, într-un ră
gaz dintre două opere mai

reprezentative, „Profetul, 
aurul și ardelenii" este po
vestea aventurilor a doi a- 
semenea emigranți din satul 
ardelean Poplaca. ajunși 
către 1880 — goniți de să
răcie și de șicanele autori
tăților habsburgice. care nu 
le iertau participarea la 
războiul românesc de inde
pendență — tocmai in sta
tul american Utah. Acolo 
unde urma să-i aștepte 
fratele lor Ion — acel John, 
urmărit pe nedrept de șerif. 
Acolo unde (și aici e vor
ba de o realitate documen
tară), de mai bine de trei 
decenii, se stabiliseră — îm- 
pilind populația băștinașă 
indiană — mormonii, sectă 
religioasă ce a practicat 
pină in 1890 poligamia.

Scenariul lui Titus Po
povici susține un agreabil 
film de acțiune (producție 
a Casei de filme nr. 3, in 
regia lui Dan Pița), care, 
petreeîndu-se chiar „in Ves
tul sălbatic", poate fi consi
derat un adevărat „western" 
românesc. Un western cu o 
structură intrucitva pica
rescă, ce-și trage unele plă
cute accente comice din 
ceea ce teoria literară nu
mește „ficțiunea străinului 
(contrastul 
de români 
complicată 
structurare . 
versează generează o mul
țime de scene comice,, 
dar și dramatice). Un wes
tern din care nu lipsesc 
nici justițiarii cu umeri 
largi, pumni duri, mină 
iute, ochi ager și sentimen
te elementare ; nici asasinii 
de profesie cu profil fin si 
ochii albaștri ; nici un anu
me sentiment al naturii 
(vaste cimpii, piscuri seme
țe și aride, rîuri 
— înfățișate în 
panoramice color 
iae Mărgineanu). 
nele lirice, de 
poezie.

Ținta de sus a 
western, căci există 
menea țintă, nu este aceea 
de a face să izvorască din 
drama, simplă, necomplica
tă, o , întreagă viziune a 
lumii (cum se întimplă în 
peliculele celebre ale lui

Antony Mann), ci aceea de 
a propune1 atenției si admi
rației — cu atit mai preg
nant relevabil in acest ca
dru neobișnuit — valorile 
noastre umane, cu deosebi
re etice, semne ale unei 
înalte, străvechi și inalte
rabile civilizații.

Iată-l pe Traian Brad in 
șuba lui mițoasă de cioban 
zimbind larg pretențioasei 
și prețioasei doamne bătri- 
ne din tren, care ii crede 
indieni, parcă pentru a o 
preveni că el și fratele mai 
mic. Romulus, 
dintre 
Iată-l 
mulus 
faptul

sint ființe 
cele mai sociabile. 

impingindu-1 pe Ro- 
(mercu incurcat de 
că limba ce se vor-

spiritului dc libertate, 
ai curajului călit la focul 
unor vechi lupte pentru 
('liberare socială și națio
nală.

Drumul lor de reintoar-

fraze politicoase 
și la revedere, 

uimit că a putut 
cărți un om și 
din „servitorul 
tovarăș. Iată-l

rezențe răsplătite
o

teatre
© Teatrul Național București 
{sala mare) : Coana Chirița — 
19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19.
® Opera Română : Traviata — 19. 
© Teatrul de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19,30, sala Gră

dintre perechea 
și lumea atit de 

și in plină 
pe care o tra-

nu 
cu 

duri.

năvalnice 
frumoase 
de Nico- 
Nici sce- 
o anume

acestui 
o ase-

beste prin părțile Cedar 
City-ului „nu seamănă cu 
cea din dicționar") să con
struiască 
de salut
Iată-l
ciștiga la 
făcindu-și 
negru" 
muncind 
Frumos 
argat la

Izolați 
de bariera limbii și de cea 
a unor obiceiuri cu totul 
necunoscute, unele de-a 
dreptul sălbatice, intrînd in 
chip firesc in conflict cu 
legi inumane, aplicate abu
ziv — cei doi Brad, cărora 
li se alătură și „John", în
țeleg repede cine le e și 
cine nu le e prieten, își 
găsesc repede tovarăși ade- 
vărați ; deprind iute, pen
tru a se apăra, „legea pă- 
mîntului" — care este iu
țeala de mină și precizia 
glonțului ; se pricep să ob
țină pentru trai roadele 
pădurilor și apelor ; se an
gajează curajoși, și iarăși 
firesc, în apărarea nedrep- 
tățiților. Intr-un cuvint, de
pozitari ai unei structuri 
morale inconfundabile, ră- 
min. oricit de schimbate ar 
fi condițiile și mediul in 
care evoluează, exponenții 
omeniei, dreptății, cgalită-

dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19,30.
q Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19,30,
© Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
© Teatrul „Nottara** (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Ultima cursă — 19. 
® Teatrul Giulești : Noaptea pă
călelilor — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Un pescăruș în larg — 
19,30.

un
cit șapte, ca Eăt 

din poveste ajuns 
Zmeu.

și dezavantajați

cere spre casă presupune 
nu numai renunțarea la 
utopia Eldorado-ului (deși 
ceva pepite găsesc și ei și 
minerii — in zona, mai bo
gată in aramă a Salt 
Lake-ului). ci și implicarea 
lor. in numele demnității 
umane, intr-o luptă împo
triva profetului. Un „pro
fet" odios, care, propovă
duind sobrietatea și cum
pătarea. profesează (pe 
față), cu o vocație și vo
luptate ce nu exclud spiri
tul de sistem, ordinea și 
profitul material — poli
gamia și (in ascuns, disi
mulat) o cruntă teroare și 
spoliere a muncii locuito
rilor din zonă.

împreună și asemeni lui 
Titus Popovici, regizorul 
Dan Pița trece cu succes 
examenul de gen și de stil.

Filmul creează, in 
generoase și pitorești, 
mosfera 
punind 
secvențe _  .,____
din pelicule clasice), tjei 
o sută de interpreți se 
mișcă bine, funcțional. 
Cascadorii lucrează bine. 
Dublajele bine făcute. Nu 
numai bătăliile nervoase și 
spectaculoase au 
bun, ci și filmul 
Distribuția este 
bine condusă și propune,

O Teatrul „Ion Creangă** : Re
creația mare — 10.
• Circul București : Iosefini și 
arena magică — 19,30.

cinema
© Profetul, aurul și ardelenii : 
PATRIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FAVORIT — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

tușe 
at- 

(pro- 
umor

specifică 
uneori cu

ce par „citate"

un ritm 
în sine, 

inspirată,

cel puțin în cîteva cazuri, 
interpretări foarte intere- 
sanje. Ne gindim la Ilarion 
Ciobanu (Traian Brad), un 
admirabil actor de film, 
prin naturalețea extraor
dinară cu care individuali
zează roluri dintre cele mai 
deosebite, prin expresivi
tatea chipului său cioplit 
parcă in piatră, prin căl
dura și farmecul său dis
cret. Ne gindim la Victor 
Rebengiuc, care conturează 
cu fine nuanțe ale ex
presiei și rostirii replici și 
cu o și mai fină detașare 
ironică vitalitatea, falsul bi
gotism, rapacitatea și cru
zimea domnului Waltrope. 
Ne gindim la Ovidiu Iuliu 
Moldovan, cu expresia de 
tristețe, deziluzie și resem
nare pe care o ascunde 
chipul său liniștit, la Mir
cea Diaconu, care n-a avut 
totuși un rol prea generos, 
la Zoltan Vadasz și Fe- 
renez Bacs — foarte adinei 
și expresivi in rolurile ce 
le-au revenit, la Gheorghe 
Visu — tinăr actor cu o 
personalitate ce s-a reliefat 
in rolul fiului profetului.

întilnim alături de ei pe 
Clody Bcrthola și pe Olga 
Tudorache, Mariana Mihuț, 
Carmen Galin, Elena Bog 
și Ioana Ciomîrtan ș.a.

Am reproșa totuși acestui 
film absența unor nece
sare accente suplimentare 
— in ambele direcții posi
bile. In surprinderea și mai 
adîncă și emoționantă a 
particularităților spirituali
tății românești (și aici 
credem că este o carență 
în primul rind a scenariu
lui). Apoi în privința virtu
ților spectaculare ale filmu
lui, a forței lui comice, di

în fiecare an privim 
cu vie satisfacție nu
mărul premiilor inter
naționale. succesele 
școlii interpretative 
românești. succesele 
școlii de compoziție 
românești. La fiecare 
început de an facem 
bilanțul anului care 
s-a încheiat și ne 
mîndrim cu elogiile 
juriilor internaționale, 
ale criticii de specia
litate din marile cen

dureros, 
pozitivă 
film se 

atunci 
ne-

namismului, dimensiunii lui 
epice și mai ales lirice (și 
aici regizorul ar fi putut 
face, eventual, minuni).

Că nu s-a intimplat așa 
nu e nici o nenorocire. 
„Profetul, aurul și ardele
nii" este incontestabil un 
film reușit, care binemerită 
atenția și aplauzele spec
tatorilor.

★
Există un punct, 

la care judecata 
emisă asupra unui 
modifică oarecum
cind reflectezi asupra 
cesității, asupra contribuției 
lui specifice, asupra greută
ții lui in interiorul unei 
producții cinematografice de 
aproximativ 25 de filme pe 
an. Din această perspectivă 
entuziasmul nostru este 
ceva mai scăzut.

Ex,istă un punct la fel 
de dureros cînd aprecierea 
sinceră a muncii grele și 
stimabile a unor creatori, 
vizavi, de pildă, de un film 
cum este acesta, se modi
fică substanțial, dacă te 
gindești la ce pot da ei, la 
ce se așteaptă de la ei; de 
la scenaristul „Puterii și 
adevărului" și de la auto
rul acelei panoramice ima
gini a satului, adincii ra
diografii a sufletului ar
delean care a fost „Setea"; 
de la autorul lui „Fi lip cel 
Bun" și „Tănase Scatiu" 
care a fost Dan Pița.

Spunind că așteptăm pe 
viitor mai mult, cred că nu 
greșim nici față de Titus 
Popovici și Dan Pița și in 
nici un caz față de cuitura 
românească.

Natalia STANCU

tre muzicale de pretu
tindeni. Dacă privim 
datele concursurilor 
internaționale din 1977 
putem să numărăm 26 
dc premii și medalii. 
Medaliile de aur ale 
Mihaelei Martin (Con
cursul international dc 
tineret Bordeaux — 
Franța) și Andrasi 
Gabor (Concursul in
ternațional 
„Francisco

de canto
Vinas" —

Barcelona. Spania). 
„Marile premii" obți
nute de : Ion Tudoroiu
(Concursul internațio
nal de canto Tou
louse — Franța) și 
trio-ul compus din 
Radu Steluța — pian. 
Oprean Adelina — 
vioară. Cazacu Marin
— violoncel (Elveția), 
premiile I acordate a- 
celuiași trio la Con
cursul internațional de 
muzică — Colmar 
(Franța), lui Șerban 
Nichifor la concursu
rile internaționale de 
compoziție din Olanda 
și Franța. Andrasi Ga
bor (Udine — Italia), 
Carol Szilagy (Con
cursul international de 
canto „Maria Casals"
— Barcelona — Spa
nia). Ion Ivan Roncea 
(„Harpa de aur" — 
Israel)...

Pe cițiva dintre a- 
ceștia, alături de alți 
tineri laureați la con
cursurile internațio
nale din anii prece- 
denți, i-am reascultat 
în concertul prezentat 
de orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii

române, sub bagheta 
lui Iosif Conta. Păcat 
insă că in sală au lost 
doar cițiva ascultători 
(concertul nu a fost 
popularizat îndeajuns 
— de fapt stagiunea 
muzicală a Radiotele
viziunii stă sub semnul 
întrebării. concertele 
nu mai sint săptămi- 
nale, nu este clar cri
teriul programărilor). 
Orchestra era cu sigu
ranță, din această cau
ză, fără elan. Cei pa
tru tineri : Petru Csa- 
ba. Dan Atanasiu. Mi- 
haela Martin. Ion Ivan 
Roncea, de altfel ex- 
celenți, cu calități re
marcabile, au fost ne- 
voiți să „expedieze" 
cite o parte de con
cert. cind fiecare din
tre ei putea să fie pro
tagonistul unui singur 
concert dintr-un „ci
clu" de succes...

Tot la „succese in
ternaționale" am putea 
nota aprecierile criticii 
de specialitate din 
Republica Federală 
Germania asupra re
giei semnate de Nico- 
lae Ciubuc-Vrancea 
pentru un spectacol 
de Lehar realizat la 
Teatrul muzical din 
Oberhausen. „O pune
re în scenă cu mult 
gust — nota „Oberhau- 
sener Stadtanzeiger". 
Aplauze din plin pen
tru rafinamentul mon
tării, pentru formula 
nouă, originală, pentru, 
realizarea unui dialog 
atrăgător".

Răsfoim și cronicile 
apărute cu prilejul 
turneului european al 
Filarmonicii ..George 
Enescu". Cronicarul 
ziarului „Die Presse" 
din Viena scrie : „Am 
ascultat un concert 
fascinant. Filarmoni
ca română este fără 
îndoială un virf al or
chestrelor internațio
nale. Această faimoa
să orchestră, prin vir
tuozitatea ei colectivă, 
exactitatea ritmică și

elogii
paleta sonoră, stă la a- 
celasi nivel cu orches
trele americane și so
vietice. Dirijorul Mir
cea Basarab. foarte 
bine pregătit, ținindu- 
ne permanent prinși, a 
construit cu intensita
te simfonia de Honeg
ger. Simfoniei spanio
lă de Lalo violonistul 
Ion Voicu i-a dăruit 
tehnică strălucitoare, 
minunată cantabilitate 
și perfectă intonație. 
Uriaș succes pentru 
toți". Reținem și apre
cierile cronicarului de 
la ..Salzburger Volks- 
blatt" : „Ne-am intil- 
nit cu Ion Voicu, un 
violonist suveran, cu o 
tehnică perfectă care 
prin eleganța și bogă
ția cintului său ne-a 
entuziasmat. El se nu
mără fără îndoială in
tre cei mai mari vio
loniști ai timpului nos
tru". în ziarul „L'Im- 
partial", din Elveția, 
cronica concertului a 
fost intitulată „O săr
bătoare de culori, de 
ritm și de savoare cu 
Filarmonica din Bucu
rești, Ion Voicu și 
Mihai Brediceanu". în 
cronică se arată : „As
cultătorii au avut pri
lejul să asiste la o e- 
xecuție notabilă a pri
mei și secundei rapso
dii de Enescu. marele 
om al muzicii româ
nești contemporane. în 
care orchestra a elec
trizat literalmente at
mosfera. Remarcabilul 
dirijor Mihai Bredi
ceanu este intransigent 
în exigență". Cit pri
vește participarea pia
nistului Dan Grigore, 
în „Kărtner Tageszei- 
tung" — Villach — 
Austria, reținem din 
comentariu : „în Dan 
Grigore am cunoscut 
un pianist de care 
multă vreme ne vom 
aminti. Tehnică brian
tă. muzicalitate colo
rată și exigentă",

Smaranda 
OȚEANU

FEROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MELODIA — 9,15; 12,30; 16; 19,15, 
MODERN — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Frumoși și nebuni : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
© Program de desene animate —- 
9.30, Trăind în libertate — 11; 13; 
14.45; 16,30; 18,15. Melodiile nopții 
albe — 20 : DOINA.
© Aripioară sau picior : BUCEGI
— 9; 11,15; 13,15; 15,30: 17,45; 20. 
e Sandokan — tigrul Malayeziei: 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17; FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, LU
CEAFĂRUL — 8,45; 11; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.

• Trepte pe cer : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
© Bcnji : FLACĂRA — 9,30.
• Nicholas Nickleby ; SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Revoltă în Cosmos : AURORA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Marele Gatsby : CAPITOL — 
9,30; 12,30; 16; 19,15.
• Hamlet : BUZEȘTI — 9; 12; 16; 
19.
• Rîuî care urcă muntele : 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20.
• Scaramouche : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

© Ziua gloriei : GLORIA — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Judecătorul din Bodrum : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Tunurile din Navarone — 10:
13, Gala filmului „Lina Braake“ 
(R.F.G) — 19,30 : CINEMA STU
DIO.
• Filip cel bun — 9,45, Extrava
gantul mr. Deeds — 11,45; 14,
Via(a nu iartă — 16,15, Momentul 
adevărului — 18.30, Denunțătorul 
— 20,30 : CINEMATECA.
• Comoara din lacul de argint :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

q Acțiunea „Autobuzul** : MIO
RIȚA — 9: 11; 13,15; 15,30: 17,45;
20, COTROCENI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, VOLGA - 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
e Lupta pentru Roma : VICTO
RIA — 9; 12; 16; 19.
© Evadați din viitor : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Condurul și trandafirul ; COS
MOS — 15,30; 19.
o Rudin : FLOREASCA — 15,30;
18; 20.
© Alegerea ginerelui ; LIRA — 
15,30; 18; 20,15.

© Domnișoara Robinson — 9, Cas
telul de nisip — 11; 13,15; 15.30;
18; 20,15 : FLAMURA.
® Al șaptelea continent : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20.
o Matriarhat : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18; 20.
© Mama : MUNCA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
© Poruncă întunecată : PACEA 
— 16; 18; 20. ' >
© Schmidt tace... șî nu face : 
POPULAR — 15,45; 18.
© Iarba verde de acasă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
o împușcături sub clar de lună : 
VIITORUL - 15 30; 17,45; 20.
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, in • numele guvernului 
meu și al meu personal, vii mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitări 
trimis cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Turciei.

Cu această ocazie, doresc să exprim hotârirea noastră de a promova 
o politică de bună vecinătate și cooperare fructuoasă pentru întărirea con
tinuă a relațiilor existente intre cele două țări ale noastre șl in Balcani, 
in interesul păcii și securității în Europa și in lume.

BULENT ECEVIT
Primul ministru al Turciei

© SPORT • SPORT © SPORT © SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
Evenimentul sportiv nr. 1 al săp- 

tămînii precedente l-au constituit, 
bineînțeles. Campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Româ
niei. Fiind vorba de o disciplină 
sportivă in care țara noastră s-a si
tuat prin tradiție pe primul plan 
european, deseori și pe plan mondial, 
organizatorilor nu le-a fost prea 
greu să aducă la București, în marea 
sală a Palatului sporturilor și cultu
rii, jucători din 13 țări — printre ei 
mai multi „ași" ai paletei, cunoscuți 
și recunoscuți în întreaga lume. De
sigur, dată fiind valoarea deosebit 
de înaltă atinsă de sportivii din 
R.P. Chineză in tenisul de masă, era 
de așteptat ca ei să-și adjudece și 
cele mai multe titluri de campioni 
internaționali ai României pe anul 
1978. Pronosticurile s-au adeverit, ei 
cîștigind șase medalii de aur : cu 
echipa masculină ; cu prima echipă 
feminină : cu cuplul masculin Lien 
Ke-lian. Wan Chien-chian ; cu cuplul 
feminin Yen Kuai-li. Li Ming ; cu 
cuplul Lien Ke-lian, Li Ming, la du
blu mixt ; cu Lien Ke-lian la sim
plu masculin. Al șaptelea titlu al 
internaționalelor a revenit sportivei 
Pak Yong Ok, din R.P.D. Coreeană, 
la simplu feminin.

într-o companie de elită — consV- 
tuită din sportivii de mai sus și din 
coechipierii lor, dar și dintr-o serie 
de valoroși jucători europeni din 
Franța, Iugoslavia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Ungaria, Cehoslova
cia, Danemarca etc. — reprezentan
ții noștri au avut o comportare no
tabilă, reușind să cucerească patru 
medalii de bronz. Trei dintre aceste 
medalii aparțin unei singure jucă
toare — aceeași admirabilă Maria 
Alexandru. exemplu de ceea ce pot 
face munca, seriozitatea și dăruirea 
dintr-o sportivă talentată, căreia noi 
cronicarii ii rămînem mereu datori 
cu laudele. A secondat-o pe măsură

Jocurile Mondiale 
Universitare

Jocurile Mondiale Universitare 
de iarnă s-au încheiat la Spindleruv 
Mlyn (Cehoslovacia) cu proba femi
nină de coborire, in care victoria a 
revenit schioarei italiene Maddalena 
Silvestri.

în clasamentul final pe medalii, 
pe primul loc s-a situat U.R.S.S., cu 
14 medalii (5 de aur, 5 de argint și 
4 de bronz). urmată de Ceho
slovacia — 10 (5—3—2), Italia — 6 
(3—1—2), Franța — 4 (1—2—1), Po
lonia — 3 (1—2—0) etc.

în clasamentul neoficial pe punc
te, primul loc a fost ocupat de Ceho
slovacia — 85 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 80 puncte și Italia — 45 
puncte.

„Cupa federației" 
la hochei

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală incep vineri me
ciurile tradiționalului turneu inter
national de hochei pe gheată pentru 
„Cupa federației". La actuala ediție 
participă echipa cehoslovacă Dukla 
Trencin. formația sovietică Dizelist 
Penza și selecționata divizionară a 
tării noastre. Vineri, sîmbătă și du
minică jocurile vor avea loc în Ca
pitală, iar cu începere de marți 
partidele retur ale turneului se vor 
desfășura pe patinoarul artificial 
din Poiana Brasov.

SIBIU

Se dezvoltă comerțul la sate
în acest an, cind volumul desfa- 

x cerilor este planificat să crească 
cu 11,7 la sută fată de 1977, prin
cipala preocupare a Uniunii jude- 

i țene a cooperativelor de consum
I Sibiu este îmbunătățirea aprovi

zionării și servirii populației, dez
voltarea. modernizarea și diversi
ficarea unităților comerciale și de 

l alimentație publică.
— După cum se știe, ne spune 

tov. Romul Cosman, vicepre
ședinte al U.J.C.C., in județul Sibiu 
există aproape 700 de asemenea 
unități din care o bună parte au 
fost deschise anul trecut, la Bazna, 
Agnita, Avrig etc. Multe altele li 
se vor alătura in acest an : maga
zine universale cu etaj in comu
nele Apoldu de Sus, Alămor, Mar- 
pod ; cofetării la Bazna. Ighișu 
Nou, Hosman, Șeica Mică. Nou 
(comuna Roșia) ; un bufet in co
muna Axente Sever. De asemenea, 
unități cum sint cofetăriile-patise- 
rii din comunele Nocrich. Tălmaciu, 
Avrig și restaurantul din Arpașu 
dc Jos vor fi extinse și moder
nizate.

Un important eveniment inaugu
ral c așteptat de locuitorii orașu

Liana Mihuț — cu care campioana 
noastră a făcut cuplu și a împărțit 
„bronzul" la proba pe echipe și la 
cea de dublu feminin. Chiar dacă 
dintre ceilalți jucători ai noștri nu
mai cuplul Teodor Gheorghe — ju
nioara Eva Ferenczi a reușit o me
dalie de bronz, la dublu mixt, este 
cazul să menționăm că, în general, 
lotul nostru — cuprinzind multi ti
neri, unii chiar copilandri — a avut 
o prestație care ne dă ceva speranțe 
pentru viitoarele competiții de an
vergură.

în Campionatul european de tenis 
pe teren acoperit, noua noastră re
prezentativă a cîștigat cu 3—0 în de
plasare, in Portugalia, folosind de 
data aceasta numai doi jucători : 
Dumitru Hărâdău și Andrei Dirzu, 
care au făcut cuplu și la dublu. 
Victoria însă nu aduce decît vagi 
satisfacții morale, întrucit in clasa
mentul final al grupei „B“ ocupăm 
locul secund, după echipa Olandei — 
care se califică in turneul de baraj 
pentru promovare în grupa „A" la 
egalitate de punctaj, dar cu un meci- 
averaj superior formației noastre (da
torită acelui 3—0 realizat de olan
dezi pe teren propriu in meciul di
rect). Rămine, prin urmare, ca pro
fesorul Ștefan Georgescu să continue 
cu răbdare și migală opera de con
strucție și rodare a selecționatei 
sale...

în campionatul de volei, dacă 
Steaua și Dinamo nu s-au deplasat 
(jucînd intre ele aseară, la Bucu
rești), au fost înregistrate numai 
victorii ale gazdelor. E adevărat, 
două dintre acestea constituie sur
prize : Universitatea Craiova — Ex
plorări Baia Mare 3—2 (la masculin) 
și Știința Bacău — Penicilina Iași 
3—2 (la feminin). Dar ele nu schim
bă cu nimic constatarea generală că 
și în volei ca și in handbal sau 
baschet competițiile divizionare se

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatele mondiale de bob 

pentru patru persoane s-au încheiat 
pe pirtia muntelui Van Hoevenberg 
de la Lake Placid cu victoria echi
pajului secund al R.D. Germane (pi
lot Horst Schonau), cronometrat in 
patru coboriri cu timpul total de 
4T7”50/100. Medaliile de argint și de 
bronz au fost cucerite de echipajele 
Elveției și, respectiv, R.D. Germa
ne (I). Echipajul României (Dragoș 
I’anaitescu, Gheorghe Lixandru, Mi
hai Nicolau și Dorel Cristudor) s-a 
clasat pe locul opt, cu timpul de 
4’19”89/100.

La întreceri au participat 21 de 
echipaje.

0 Pe pirtia de la Hammarstrand 
(Suedia) s-au desfășurat întrecerile 
campionatelor europene de sanie. In 
proba feminină, victoria a revenit 
Elisabethei Demleitner (R.F. Ger
mania) — 2'50”21/100 (timp realizat 
in patru manșe), urmată de concu
rentele sovietice Anna Majevskaia 
și Vera Sosulia. Prezentă la startul 
competiției, sportiva româncă Elena 
Stan s-a clasat pe locul 9, cu timpul 
de 3’02”26/100.

La masculin, titlul continental a 
fost cucerit de italianul Paul Hild- 
gartner, urmat de Hans Rinn 
(R.D. Germană) și Vladimir Zitov 
(U.R.S.S.).

© Pe noua pistă olimpică de la 
Lake Placid s-au încheiat campiona
tele mondiale de patinaj viteză.

La feminin, titlul de campioană a 
lumii a fost cucerit de sportiva so
vietică Liubov Sadcikova, urmată de 
Beth Heiden (S.U.A.) și Erwina Rysz 
(Polonia).

lui Agnita. Aici va fi dat în folo
sință — la începutul semestrului II 
al anului — un complex comercial 
cu o suprafață utilă de 3 300 mp, 
care va găzdui unități comerciale 
atît pentru produse alimentare cit 
și industriale, o unitate de alimen
tație publică cu 220 locuri și o alta 
de cazare cu 56 de paturi. Odată 
cu deschiderea acestui complex co
mercial va începe o amplă acțiune 
de reorganizare a întregii rețele 
comerciale din oraș, astfel incit 
printr-o redistribuire a spatiilor să 
poată fi satisfăcute in mai mare 
măsură cererile populației pentru 
toate grupele și articolele de 
mărfuri, precum și cele privind di
versificarea sectorului de alimen
tație publică.

O noutate și pentru cei ce po
posesc la cabana „Fintinița haidu
cului", amplasată în pădurea din 
salul Bradu (comuna Avrig). pe 
șoseaua Sibiu—Brașov : din aceas
tă primăvară celor 54 de locuri de 
cazare (și 20 căsuțe-camping) li se 
vor alătura alte 40 de locuri ce se 
amenajează în prezent la ultimul 
nivel al modernei construcții. în 
acest an, de pildă, producția culi

Cronica
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a creării Armatei sovietice, la 
Ambasada U.R.S.S. din București a 
fost organizată, luni la amiază, o 
conferință de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai ziarelor cen
trale, Agenției române de presă — 
Agerpres, Radioteleviziunii, precum 
și corespondenți ai presei străine a- 
creditați in țara noastră.

reduc la întîlnirile directe dintre 
două echipe (fruntașe la nivelul nos
tru). de obicei aceleași de ani și ani 
de zile.

După derbiul de aseară, se pare că 
apele s-au limpezit în campionatul 
de volei. Steaua, ambițioasă și foarte 
bine pregătită psihic și tactic pentru 
cea mai dificilă confruntare a sa, a 
învins pe Dinamo cu un scor greu 
de prevăzut, dar adevărat : 3—0 (la 
12. la 2 și la 8). în fața unui public 
care a umplut „ochi" sala Floreasca 
(in timp ce o sumedenie dc alti ama
tori au rămas ne la uși), tinerii volei
baliști ai lui Aurel Drăgan au condus 
tot timpul jocul, diferența de scor in 
avantajul lor fiind asigurată de servi
ciile foarte periculoase pe care le-au 
trimis în terenul advers — unde au 
fost preluate cu greșeli ce n-ar sta 
bine nici începătorilor. Cu această a 
doua victorie, echipa militară (care 
și în urmă cu citeva luni învinsese 
pe cea dinamovistă) a luat o serioasă 
opțiune pentru titlul de campioană 
națională — care i-ar reveni, astfel, 
după mai mulți ani de așteptare.

Au ieșit in arenă și atlcții. Sim- 
băta trecută au concurat în cadrul 
campionatelor de sală pentru seniori. 
Dar, în afară de imbucurătoarea re
venire a brăilencei Gina Panait 
(care, după o accidentare ce-a scos-o 
din pregătiri multă vreme, a ciștigat 
lungimea cu 6,49 m) și în afară de 
rapidistul Dumitru Iordache si dina- 
movistul Tudorel Vasile (care au do
minat și ei proba de lungime cu să
rituri constant bune), în afară de 
acești atleți — deci — ceilalți au cam 
aminat onorarea promisiunilor. Să 
credem, totuși, că nu Ic vor amina 
„sine die" ! Primul termen ar putea 
fi „Cupa de cristal", programată 
peste două săptămini.

G. MITROI

în întrecerea masculină, victoria a 
revenit patinatorului american Eric 
Heiden (cel care cu o săptămină in 
urmă ciștigase și campionatul mon
dial al juniorilor), fiind urmat de 
norvegianul Frode Ronning, suedezul 
Joahn Granath și olandezul Jos 
Valentijn.

® Campionatul european dc tenis 
pe teren acoperit a fost ciștigat de 
echipa Suediei, urmată in clasamen
tul final de formațiile Ungariei, 
R.F. Germania, Austriei. Franței. 
Spaniei, Angliei și Iugoslaviei.

în turneul de promoție al cam
pionatului european de tenis pe teren 
acoperit s-au înregistrat următoarele 
rezultate : la Joensuu : Finlanda — 
Danemarca 3—0 ; la Katowice : Po
lonia — Norvegia 3—0 ; la Bologna : 
Italia — Elveția 2—1.

Turneul internațional de tenis de 
la Springfield a fost ciștigat in mod 
surprinzător de jucătorul elvețian 
Heinz Gunthardt, care l-a învins in 
finală cu 6—2, 3—6. 6—2 pe america
nul Harold Solomon. în finala probei 
de dublu, cuplul american Bod Lutz — 
Stan Smith a dispus cu 6—3, 6—3 de 
perechea Jan Kodes (Cehoslovacia) 
— Marty Riessen (S.U.A.).

• „Cupa campionilor europeni" Ia 
volei feminin a fost ciștigată la ac
tuala ediție de formația S.C. Traktor 
Schwerin (R.D. Germană), care a 
terminat neînvinsă turneul final al 
competiției, totalizînd 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele N.I.M. Budapesta — 4 puncte, 
Start Lodz — 2 puncte și Savoia 
Bergamo — zero puncte.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii"

nară proprie — de preparate de 
bucătărie, cofetărie și patiserie — 
va crește cu 11 la sută față de anul 
trecut. Accentul va fi pus pe pro
ducția culinară cu specific local. 
La unitățile dc alimentație publică 
din comunele Săliște. Rășinari, de 
pildă, consumatorii vor găsi in- 
deobște mincăruri și preparate „ca 

zilei
Au luat parte reprezentanți al Mi

nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit general-maior 
A. M. Kuciumov, atașatul militar, 
aero și naval al U.R.S.S. în țara 
noastră.

(Agerpres)

„DACIADA" - 
o competiție 
pentru toți

Cuvinte de laudă pentru 
primii campioni — la sanie 

și la schi
Sîmbătă și duminică, județul Har

ghita a fost gazda primitoare a în
trecerilor finale pe țară din cadrul 
amplei manifestări sportive naționa
le „Daciada". Pirtiile de la Băile 
Harghita și Izvoru Mureșului au cu
noscut atmosfera marilor competiții. 
Pentru a ne face o imagine asupra 
amplorii acestei importante mani
festări, amintim că la cele două 
probe au luat parte aproape 600 de 
tineri concurenti, reprezentind cele 
39 de județe ale patriei și municipiul 
București la categoriile de virstâ 
10—14, 14—19 și peste 19 ani. Prima 
finală pe țară la sporturile de iarnă 
a constituit un adevărat festival al 
indeminării, curajului, talentului și 
ambiției, evidențiind pregătirea in
tensă a tuturor participanților, do
rința lor puternică de a se afirma 
la aceste îndrăgite discipline ale 
sportului alb. înainte de a-i men
ționa pe cei care și-au scris numele 
in fruntea listelor de participare, 
sint de remarcat buna organizare a 
concursului asigurată de forurile 
sportive harghitene, excepționalul 
timp propice desfășurării disputelor 
sportive, precum și numeroasa par
ticipare a publicului — ceea ce do
vedește marea popularitate de care 
se bucură sporturile de iarnă in a- 
cest județ.

Pe pirtiile de la băile Harghita, 
cu o lungime de 1 420 metri și o 
înclinație de aproape 150 metri, s-a 
desfășurat finala probei pe țară a 
concursului de săniuțe. După o în
trecere palpitantă, pe primele locuri, 
după cele două manșe, la categoria 
10—14 ani s-au clasat : ia fete — 
Lucaci Elvira (Harghita), la băieți 
— Gigei Casian (Suceava).

întrecerile la schi fond au avut, loc 
pe pirtiile însorite de la Izvoru 
Mureșului. în urma rezultatelor teh
nice, comisia de validare ne-a co
municat următorii ciștigători : la ca
tegoria 10—14 ani, Maria Cojan 
(Brașov) și Horia Trif (Alba) ; la 
categoria 14—19 ani, Adriana Pleșa 
(Alba) și Vasile Oneț (Alba) ; la ca
tegoria peste 19 ani, Virginia Secuiu 
(Brașov) și Dorin Bața (Brașov).

Finalele pe țară desfășurate in 
județul Harghita atf relevat ' bună 
pregătire a participanților, ceea ce 
ne indeamnă să sperăm că cei al 
căror nume l-am menționat aici le 
vom vedea înscrise mai tirziu pe 
listele confruntărilor sportive de an
vergură. Remarcăm, totodată, sen
zația produsă dc reprezentanții ju
dețului Alba, toti cei trei concurenti 
care au cucerit primele locuri fiind 
originari din satul Horia ! Mențio
năm in incheiere că județul Harghi
ta continuă să rămină gazda con
fruntărilor finale la săniuță, urmind. 
să se desfășoare aici, la sfîrșitul 
săptăminii, disputele la alte catego
rii de virstă.

la munte". Ia cele din localitățile 
din zona Mediașului, mincăruri și 
preparate „ca pe Tirnave"... în 
acest scop, la Sibiu au fost organi
zate cursuri pentru . pregătirea 
bucătarilor și ospătarilor. (Nicolae 
Erujan).

în fotografie : supermagazinul din 
Rășinari.

Noi producții 
cinematografice românești

Casa de filme patru a realizat o 
nouă producție cinematografică inti
tulată „Urgia", care va fi prezentată 
in curind in premieră. Este vorba de 
ecranizarea povestirii cu același titlu 
din volumul „Din viată pentru viață" 
de Fl. N. Năstase, apreciat de critica 
noastră literară ca unul dintre cele 
mai interesante debuturi in proză ale 
anului 1976.

Scenariul este semnat de Fl. N. Năs
tase, iar regia de Iosif Demian și An
drei Blaier. Imaginea aparține ope
ratorului Gheorghe Voicu. Din dis
tribuție fac parte actorii Gheorghe 
Cozorici, Luiza Oros, Nicolae Praida, 
Dana Dogaru, lea Matache, Costel 
Constantinescu, Jean Săndulescu, Dan 
Condurache, Mihai Cafrița, Gelu 
Birău, Ion Muscă. Unele secvențe se 
bucură de participarea interpretei de 
muzică populară Sofia Vicoveanca.

★
Pe agenda culturală a Capitalei fi

gurează incepind de luni, la cinema
tograful „Patria", o nouă premieră 
românească — lung-metrajul artistic 
„Profetul, aurul și ardelenii", produc
ție a Casei de filme trei.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : „Stan și Bran“
11,00 In alb și negru : „Călăreții* (I)
11.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan
17.20 Someșule, apa ta... Folclor din 

Transilvania
17.40 Din cartea naturii : Peștera Urși

lor. Film de Alex. Satmari
18,10 Album coral
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
19,00 întrebări și răspunsuri © Progra

mul P.C.R. și documentele Confe
rinței Naționale despre principiile 
conducerii și organizării științifice 
a societății socialiste © Note și 
informații. Prezintă ultimele două 
numere ale „Revistei de filozo
fie'* • Din experiența propagan
diștilor © La închiderea ediției

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării.
20,25 în frunte clasa muncitoare ! Cîn- 

tece patriotice și revoluționare
20.40 Seară de teatru : „Meridian** de 

Ian Solovic. Producție a televi
ziunii din Bratislava

21.50 Publicitate
21,55 Cîntece de altădată
22.20 Telejurnal .

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copii : Cava

lerul Nigel. Episodul 7
20.30 Viața economică.
21,00 Studio T ’78 • Romantismul revo

luționar — trăsătură a generației 
tinere ?

21.30 Telex
21.35 Muzică de cameră
22,05 Mai aveți o întrebare ?

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 februarie. In tarâ : Vremea va 
Ii in general caldă in Muntenia, Dobro- 
gea și Moldova și se va răci ușor in 
celelalte regiuni, vor cădea precipitații 
slabe mai ales sub formă de ploaie in 
sudul și estul țării și sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare in rest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 6 și plus 4 grade, iar ma
ximele intre minus 1 grad și plus 9 gra
de. local mai ridicate. în București : 
Vreme în general caldă.

----------------- RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„JEUNE AFRIQUE“ ;0 sursă de progres a țărilor africane — petrolul valorificat în interesul propriu
Producția de petrol în Africa iși 

are începuturile în 1911, cind a fost 
forat primul puț in Egipt, in timp ce 
restul continentului a rămas mult 
timp neexplorat. Prospecțiunile pe
troliere au debutat in Africa în mod 
real abia după al doilea război mon
dial, la jumătatea anilor ’50 ajun- 
gîndu-se la descoperirea de zăcă
minte in Algeria, Gabon, Nigeria, Li
bia etc.

Bazinele sedimentare acoperă o 
bună parte din jumătatea septen
trională a Africii, de la Atlantic 
pină în Etiopia. Sc mai găsește, de 
asemenea, petrol in zona de coastă 
a Guineei, in interiorul Zairului, in 
Angola, Somalia, pe litoralul Tanza
niei și Mozambicului, ca și in Africa 
de Sud. Cercetările din Sahara 
au dus la descoperirea unor vas
te zăcăminte de petrol la Edhe- 
leh, apoi la Hassi-Messaoud, pre
cum și a giganticului cimp de 
gaze naturale la Hassi R’Mel. 
Aceste descoperiri au declanșat 
o activitate largă de prospecțiuni 
in Libia, in Gabon, Angola și 
Nigeria, iar ulterior in Tunisia, Mau
ritania, Senegal, Camerun. Mozam- 
bic, Madagascar. Ciad și țările rive
rane golfului Guineei.

Ansamblul cercetărilor efectuate a 
permis in Africa identificarea unor 
zăcăminte reprezentind 9 ia sută din 
rezervele mondiale, respectiv 8.1 mi
liarde tone de petrol și 5 900 miliarde 
metri cubi de gaze. Cele mai mari 
zăcăminte de țiței sint situate in Li
bia — 3.48 miliarde de tone, in Nige
ria — 2,66 miliarde de tone, în Alge
ria — 928 milioane de tone.

Producția africană de petrol a în

R.P. UNGARĂ

De sus, de pe Gellert...
— însemnări de călătorie —

„Unul din cele mai frumoase ora
șe ale Europei" — așa cum este re
comandată in cărțile de geografie 
aflate Ia îndemina școlarilor noștri 
— Budapesta a sărbătorit la 13 fe
bruarie 33 de ani de la data cind, 
prin acțiunea comună a ostașilor 
români și sovietici, pe străzile ei a 
fost înfrîntă ultima rezistentă fas
cistă.

O sărbătoare, deci, a unei capita
le de care ne apropie nu numai 
sentimentele de solidaritate pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
toate celelalte națiuni socialiste, dar 
și jertfa celor 11 000 de soldați și 
ofițeri ai armatei române, energic 
angajată în lupta contra nazismului 
cotropitor, care și-au dat viața 
pentru ca zorile libertății să lumi
neze și acolo unde apele Dunării 
mîngiie umărul de piatră al Geller- 
tului, in acel neuitat an al infrin- 
gerii definitive a Germaniei hitle- 
riste.

Unsprezece mii de ofițeri și sol
dați români că- 
zuți aici intr-un 
răstimp de nici o 
lună și jumătate ! 
Emoția pe care o 
încercăm, astl'el, 
venind la Buda
pesta este fireas
că și puternică 
ori de cite ori se reia firul des
fășurării istorice a evenimente
lor. Ori de cite ori, vorbindu- 
ți-se despre înflorirea Budapes
tei în anii socialismului, mergi să 
vizitezi mormintele eroilor români 
din cartierul Râkosliget — pentru 
a aduce, acolo, o floare. O floare 
ce poate fi și pentru sergentul 
Elena Chiriță, fata din comuna Bo- 
gați — Dîmbovița, care a căzut 
grav rănită pe strada Hungaria, 
prima stradă eliberată de trupele 
române, in prima zi a Anului nou 
1945, la citeva ore după ce tovară
șii de arme îi uraseră „zile multe, 
fericite / și-anul vesel să-l tră
iască...". Martori oculari spun că, 
secerată de o grenadă hitleristă. in 
crincena luptă ce sc desfășura pen
tru fiecare pas, fata, ale cărei ră
mășițe pămintești odihnesc în tară, 
a îngenuncheat lin in zăpada 
proaspătă, strigînd : „înainte !“.

Iată de ce, aflindu-ne, destul de 
recent, intr-o călătorie pe înălțimile 
Gellertului și cuprinzind dintr-o 
privire panorama frumoasei capita
le maghiare, străjuită de imaginea 
unei tinere femei reprezentind Un
garia liberă, nu puteam să nu ne 
ducem cu gindul la tinăra din Dîm
bovița : bujorul de singe din piep
tul care însemna sacrificiul vieții 
ei pentru libertatea Budapestei me
rită cel mai adine respect, căci fata 
din Bogati venise acolo să lupte ca 
voluntar pentru pacea, liniștea și 
fericirea celor ce trăiesc și mun
cesc astăzi in acele locuri.

— O să vă rugăm să vizitați uzi
na CSEPEL. ne-au spus gazdele 
maghiare arătindu-ne de acolo, de 
sus, o insulă ca o inimă prelungită, 
așezată undeva spre sud. in mijlo
cul Dunării.

Alegere din mai multe motive 
justificată. Se știe că fasciștii au 
distrus și jefuit in retragere aproa

33 de ani de la 
eliberarea Budapestei

ceput cu adevărat în anii ’60. încă 
în 1970 Libia a devenit al patrulea 
furnizor mondial cu 160 milioane 
tone, insă pentru protejarea rezerve
lor sale producția a fost coborîtă la 
70 milioane tone in 1973. La rindul 
său, Algeria a reușit să realizeze 50 mi
lioane de tone. Producția nigeriana, 
mult timp frinată de războiul din 
Biafra, oscilează între 90—100 milioa
ne tone. Printre ceilalți producători 
africani de petrol putem cita Egip
tul cu 16 milioane tone. Gabonul — 
11 milioane tone, Angola — 8 mi
lioane tone ș.a.

în 1976 Africa a produs 285- mi
lioane de tone de petrol, adică 9 la 
sută din totalul mondial din care 
țările continentului au absorbit 54 
milioane de tone — Africa de Sud 
singură consumind 30 la sută din a- 
ceastă cantitate. Mai mult de jumă
tate din cantitățile exportate au luat 
drumul Europei de vest, iar 40 la 
sută s-au îndreptat spre S.U.A. — 
țările africane făcind parte din ca
tegoria mieilor consumatori de pe
trol. in comparație cu țările indus
trializate. în qnul in curs va începe 
exportul de gaz algerian spre S.U.A., 
care va atinge 30 miliarde mc pe an. 
La sfirșitul anilor ’80 Algeria va ex
porta 75 miliarde mc de gaz pe an. 
La rindul ei. Nigeria studiază posi
bilitatea exportării de gaze lichefiate, 
într-o serie de alte țări africane 
există insă dificultăți în ceea ce pri
vește punerea in valoare a zăcămin
telor dc gaze.

O tendință îmbucurătoare este 
crearea unei industrii prelucrătoare, 
la sfirșitul anului 1976 existind in 
Africa 34 de unități cu o capacitate 

pe 90 la sută din fabricile budapes- 
tane. Or, CSEPEL-ul este astăzi 
cea mai mare uzină, nu numai din 
Budapesta (unde are statutul celui 
de-al 23-lea raion al capitalei ma
ghiare), dar și din toată Ungaria. 
Apoi : în 1977, CSEPEL-ul a împli
nit 85 de ani de existență, istoria 
ei fiind esențială în procesul deve
nirii clasei muncitoare maghiare, 
in afirmarea mișcării revoluționare 
și a succeselor pe care poporul ma
ghiar le cunoaște, prin fructificarea 
condițiilor de libertate ce i-au fost 
create.

— Desigur, nu a fost ușor să a- 
jungem la imaginea de azi a uzi
nei, ne spunea tovarășul Miklos 
Debreczeni, membru al Comitetului 
de partid de la CSEPEL. Avem 
aici insă o bună tradiție muncito
rească. Așa se face că, îndeosebi in 
ultimii 10 ani. s-a născut — prin 
efortul masiv de modernizare — un 
nou CSEPEL.

în uzină lucrează azi peste 30 000 
de oameni orga
nizați in 2 300 
de brigăzi, spe
cializați In fabri
cația de mașini 
unicate sau de 
serie (întreprin
deri pentru pro
dus țevi, mașini 

pentru industria confecțiilor etc.), 
maeștri in efectuarea unor operații 
de prelucrare dc mare precizie, in 
construirea de biciclete etc. Iar 
dacă astăzi CSEPEL-ul este numit 
„inima muncitorească a Budapes
tei". ne preciza tovarășul De
breczeni. aceasta se datorează in
tensei activități a organizației dc 
partid, care în toți acești ani a pus 
un mare accent pe educarea și pre
gătirea a noi și noi cadre.

Mindria cea mai marc a celor de 
la CSEPEL o constituie efectele în
tregii activități politice, profesiona
le, educative materializate in fap
tul că progresul tehnic și mai buna 
organizare a muncii își spun tot 
mai mult cuvintul in creșterea con
dițiilor de trai ale muncitorilor, în 
afirmarea unui mod nou de viată, 
socialist. Dacă in Budapesta la fie
care 2 familii una locuiește într-o 
casă nouă, la CSEPEL proporția 
este și mai ridicată : numai prin 
eforturi proprii, uzina a construit 
pentru muncitori în ultimii ani 
peste 1 009 de apartamente. în zilele 
cind ne aflam la CSEPEL se dădea 
in funcțiune un nou și modern că
min muncitoresc cu 550 locuri. Au 
fost rezolvate in proporție de peste 
80 la sută cererile pentru creșă și 
98 la sută cele pentru ■ grădinițe, 
în actualul cincinal, precizau gaz
dele, la CSEPEL se vor cheltui 
1 250 000 forinți pentru ridicarea ni
velului de trai al muncitorilor, o 
sumă cu mult superioară celor pla
nificate in cincinalele anterioare.

...De sus, de pc Gellert, insula 
CSEPEL arată, intr-adevăr, numai 
ca o mică inimă a Budapestei. O 
inimă care pulsează puternic ener
gii in capitală și in întreaga repu
blică.

Eugen FLORESCU

totală de prelucrare de 67 milioane 
de tone (2 la sută din capacitatea 
mondială). O mare parte din aceste 
rafinării, aflate in miini străine, au 
fost preluate de către statele afri
cane.

Multă vreme vinzarea produselor 
petroliere a fost asigurată de către 
filialele unor companii internaționale, 
însă in ultimii ani a fost creată — 
ca o altă tendință demnă de remar
cat — o rețea africană proprie. în 
același timp, s-au format numeroși 
tehnicieni africani, care s-au dovedit 
pe deplin capabili să asigure proce
sul de producție in toate etapele sale.

Multe din țările producătoare de 
petrol folosesc o parte din venitu
rile obținute dc pe urma exporturi
lor de petrol pentru punerea bazelor 
unor industrii naționale diversificate. 
Totodată, țările producătoare au 
contribuit la acoperirea pierderilor 
suferite de țările neproducătoare ale 
continentului — ca urmare a crește
rii masive in 1973 a prețului petro
lului — erei nd un fond special de 
ajutorare a acestora. în 1976, preșe
dintele Băncii Africane de Dezvol
tare a apreciat că este nevoie dc 1.4 
miliarde de dolari pentru a permite 
statelor africane neproducătoare să 
importe cantitățile de petrol necesare 
continuării proiectelor lor de dezvol
tare. Finanțarea acestor importuri 
este o problemă dificilă, care iși 
poate găsi soluție in cadrul unei noi 
ordini economice mondiale, in con
dițiile promovării unei cooperări in
ternaționale largi, egale in drepturi 
— conchide „Jeune Afrique".

® PALATUL CĂRȚI
LOR. Biblioteca de stat „V. I. 
Lenin" din Moscova dispune de 
un fond de cărți insumind 28 
milioane de volume. Cititorii 
au de asemenea la dispoziție 
reviste și alte publicații in a- 
proape 250 de limbi. Zilnic, bi
blioteca este frecventată de 
6 000—8 000 de persoane.

© BALISTICA... STRĂ
NUTULUI. Știați că viteza 
cu care sint expulzate aerul și 
secrețiile infestate cu viruși cu 
prilejul unui strănut depășește 
150 km la oră ? Că distanța 
pină la care pot ajunge secre
țiile infestate este de 4 metri ? 
Că la fiecare ' strănut se îm
prăștie in jur circa 85 de mi
lioane viruși ? Aceste date sint 
publicate intr-un număr recent 
de cotidianul „International 

Herald Tribune" in legătură cu 
epidemia dc gripă înregistrată 
in prezent intr-un șir de țări. 
Potrivit ziarului amintit, prima 
epidemie de gripă consemnată 
in istorie este aceea care a 
bintuit la Atena în anul 412 
i.e.n., simptomele bolii fiind 
descrise de Hipocrate, părin
tele medicinii. în ultimii 250 
de ani au existat 10 mari 
epidemii sau „pandemii" și 
alte 20 de mai mică am
ploare. Cea mai devastatoare a 
fost pandemia care a debutat 
spre sfirșitul ultimului război 
mondial : ea a secerat între 20 
și 40 milioane de vieți. Pină 
astăzi a rămas un mister sursa 
primară de unde provin virușii 
gripei. în ultima vreme a că
pătat tot mai mult credit ipo
teza că anumite animale do
mestice și mai ales păsările 
migratoare constituie principa
lul „rezervor" de viruși ai gri
pei.

© UN PARTID AL FE
MEILOR ÎN FRANȚA. 
Recent, în Franța s-a consti
tuit. o nouă grupare politică 
intitulată „Choisir" (a alege), 
alcătuită numai din femei, care 
iși propune să participe la ale
gerile legislative din luna 
viitoare cu o platformă politică 
proprie, prevăzind, intre altele, 
realizarea deplină a dezidera
tului „salariu egal la muncă 
egală". Intr-adevăr. potrivit da
telor prezentate de noua gru
pare, in ciuda legii din 1972 
care prevede această egalitate, 
există încă un șir de cazuri 
cind, pentru aceeași muncă, fe
meile primesc pină la o treime 
mai puțin decît colegii lor băr
bați. Gruparea „Choisir". con
dusă de avocata Gisele Halimi, 
care în trecut s-a făcut cunos
cută pentru apărarea unor per
sonalități cu vederi democra

DE PRETUTINDENI
te. va prezenta candidate pro
prii in 50 de circumscripții e- 
lectoralv. în prezent., din cei 
490 de deputați ai Adunării 
Naționale Franceze, doar 9 sint 
femei.

® CONCENTRAT DE 
PROTEINE DIN CIU
PERCI. Un grup de specialiști 
de la laboratorul „Vasil Kola- 
rov“ din Plovdiv (R.P. Bulga
ria) a elaborat o tehnologie 
prin care se obține un concen
trat. de proteine din filamen
tele (miceliul) unor ciuperci 
superioare. Produsul este utili
zat ca adaos la mezeluri, unele 
preparate din brînză, precum și 
la conserve de legume. Labo
ratorul a prevăzut amenajarea 

unei întreprinderi cu o capaci
tate de 10 000 tone concentrat 
de proteine. Anual, aceasta în
seamnă o „economic" de 
40 000—50 000 bovine.

© ORA EXACTĂ PE 
MICUL ECRAN, o «rmă 
franceză a lansat pe piață un 
nou tip de televizor (fotografia 
alăturată), prevăzut cu un dis
pozitiv de telecomandă, care, la 
simpla apăsare a unei clape, face 
să apară, in colțul din dreapta 
de jos al ecranului, ora exactă, 
cifrele respective menținindu-se 
timp de citeva secunde ; de ase
menea, prin apăsarea unei alte 
clape, sunetul poate fi tempo
rar întrerupt, de exemplu cind 
sună telefonul.

© „SARAMURĂ" PE 
SOSELE. în R.F. Germania, 
pe o porțiune de 16 km a auto
străzii Sauerlandlinie se tes
tează cu succes o nouă metodă 
de combatere a poleiului și 
gheții, cauza atitor accidente 
rutiere pe vreme de iarnă. în 
loc de a se presăra sare, se 
pulverizează, in zilele cind se 
anunță îngheț, o soluție sărată, 
care aderă la asfalt mult mai. 
bine decit sarea și este eficien
tă, adică împiedică formarea 
poleiului timp de 12 ore. în a- 
cest fel se realizează și econo
mii însemnate, in loc de 40 gra
me de sare pe metru pătrat fi
ind necesare doar 8 grame.

® CEA MAI VECHE 
EDITURĂ din lume, celebra 
..Oxford University Press" 
(O.U.P.), a împlinit venerabila 
virstă de o jumătate de mile

niu. Fondată in 1478 dc către 
Theodoric Rood, tipograf ger
man originar din Koln, O.U.P. 
dispune astăzi de birouri și fi
liale pe toate cele cinci conti
nente, numărul titlurilor edita
te depășind 19 000. Lucrarea 
cea mai cunoscută este, fără 
indoială. monumentalul dicțio
nar al limbii engleze „Oxford 
English Dictionary", în 24 de 
volume.

© ENERGIE DIN 
MARE. Institutul norvegian 
pentru cercetări industriale are 
in plan construirea, in apropie
re de Oslo, a unei centrale ma- 
remotrice (propulsată de valu
rile mării). Experiențele de la
borator au relevat că o centrală 
energetică de acest fel este ca
pabilă să producă pină la 0,8—2 
miliarde kilowați/orâ de energie 
electrică.
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Cu prilejul celei de-a XXX-a sesiuni a Comitetului 

de Eliberare al Organizației Unității Africane

Excelenței Sale
colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Secretar general al Congresului General Popular 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

Găzduirea de către Jamahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă a celei de-a XXX-a sesiuni a Comitetului de 
Eliberare al Organizației Unității Africane inii oferă plă
cutul prilej să vă adresez dumneavoastră personal un 
călduros salut de prietenie și solidaritate militantă, iar 
reprezentanților statelor africane, întruniți la Tripoli, 
deplin succes_ în dezbaterile lor și in adoptarea de măsuri 
menite să grăbească eliberarea totală a continentului afri
can de sub dominația străină.

Totodată, doresc să folosesc această ocazie pentru a 
reafirma hotărirea fermă a României socialiste, a po
porului român de a acorda și in viitor sprijin politic, 
diplomatic, moral și material popoarelor africane și miș
cărilor de eliberare națională în lupta lor dreaptă pe care 
o desfășoară împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii de apartheid și discriminare 
rasială, pentru cucerirea independentei naționale și fău
rirea unei vieți libere și prospere, în conformitate cu nă
zuințele lor legitime, fără nici un amestec din afară.

Ne sint cunoscute și dăm o înaltă apreciere eforturilor 
și succeselor obținute de statele independente din Africa, 
inclusiv prin activitatea de aproape 15 ani a Organizației 
Unității Africane, in lupta pentru consolidarea indepen
dentei lor politice și economice, pentru depășirea stadiului 
de subdezvoltare, ridicarea nivelului de viată al popoare
lor lor, instaurarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, înlăturarea definitivă a politicii colonialiste, 
neocolonialiste și imperialiste de for(ă și dictat, de ames
tec in treburile interne ale altor state.

Actionind pentru dezvoltarea relațiilor sale cu țările 
africane. România este profund preocupată de apariția 
unor conflicte și tensiuni intre diferitele state de pe acest 
continent, moștenire a îndelungatei dominații imperia
liste și colonialiste care a generat și a lăsat ncsolutionate

TRIPOLI 
multe probleme complicate. Ca prieteni ai popoarelor 
africane, ne exprimăm speranța că acestea vor face totul 
pentru solutionarea problemelor conflictuale pe cale 
pașnică, prin tratative directe intre părți, pentru evitarea 
intervențiilor străine care pot pune in pericol indepen
denta și suveranitatea lor națională, că statele acestui 
continent vor acționa ferm in direcția întăririi unității 
africane, a consolidării solidarității dintre ele, pentru ca 
popoarele lor să-și poată concentra forțele spre lichidarea 
stării de subdezvoltare, spre accelerarea progresului și 
bunăstării, intr-un climat de securitate, colaborare și 
prietenie.

Sprijinim activ lupta popoarelor din Zimbabwe și Na
mibia pentru independență, ne pronunțăm cu hotărire 
împotriva politicii de apartheid a regimului din Africa de 
Sud. Sintem convinși că încercările forțelor colonialiste 
de a-și menține pozițiile în Africa australă nu numai că 
nu vor putea inăbuși, dar vor intensifica și mai mult lupta 
forțelor de eliberare națională pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului, a rasismului și apartheidului, pentru 
victoria deplină a cauzei drepte a popoarelor din această 
zonă a continentului.

Folosind acest prilej, doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor de conlucrare prie
tenească pc multiple planuri dintre Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, 
precum și convingerea că aceste raporturi vor continua 
să fie intensificare și diversificate, în interesul popoarelor 
român și libian, al colaborării lor pe arena internațională, 
aL cauzei păcii și înțelegerii in Africa și in întreaga lume.

Cu aceste gânduri și sentimente, urez, incă o dată, 
deplin succes lucrărilor sesiunii jubiliare a Comitetului de 
Eliberare al Organizației Unității Africane, care se desfă
șoară in frumoasa capitală a tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Deschiderea reuniunii ministeriale 
a Comitetului de Eliberare al O.U.A.

TRIPOLI 13 (Agerpres). — Luni 
s-au deschis la Tripoli lucrările celei 
de-a XXX-a sesiuni a Comitetului de 
Eliberare al Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.). La lucrările sesiu
nii, care se desfășoară intre 13 și 18 
februarie, la nivel ministerial, sint 
invitați reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională din Africa recu
noscute de O.U.A.

Participanții la sesiune vor discuta 
probleme referitoare la evoluția lup
tei de eliberare pe continentpl afri
can și la modalitățile susceptibile să 
ducă la întărirea mișcărilor de elibe
rare. De asemenea, va fi examinat 
bugetul acestui organism pe anul in 
curs.

Constituit odată cu înființarea 
O.U.A.. in 1963. Comitetul de Elibe
rare și-a consacrat cei 15 ani de acti
vitate sprijinirii țărilor africane în 
lupta lor dreaptă împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo
nialismului, împotriva politicii de 
apartheid și discriminare rasială. 
Continentul african nu s-a eliberat 
pe deplin de sub dominația colonia
lismului. în momentul de fată aflîn- 
du-se intr-o etapă istorică hotăritoa- 
re. aceea a luptei pentru eliberarea 
totală a Africii de sub dominația 
străină. Prin hotărârile pe care le va 
adopta, sesiunea de la Tripoli a Co
mitetului Eliberării al O.U.A. va' con
stitui un nou pas pe calea atingerii 
acestui obiectiv.

Suspendarea consultărilor 
asupra viitorului statut al Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — După cum transmite agen
ția France Presse, citind surse oc
cidentale, duminică după-amiază au 
fost suspendate consultările asupra 
viitorului statut al Namibiei, inițiate 
de miniștrii de externe ai celor 
cinci țări occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate — Statele 
Unite, Marea Britanie, Franța, Ca
nada și R.F. Germania. Aceasta se 
datorește hotăririi ministrului de

externe al Republicii Sud-Africane, 
Roelof Botha, de a se înapoia la 
Pretoria, cu 24 de ore înaintea ter
menului prevăzut, pentru consultări 
cu primul ministru.

Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, a declarat, potrivit agenției 
Associated Press, că convorbirile 
asupra independenței Namibiei vor 
continua. în ciuda inapoierii la Pre
toria a ministrului de externe sud
at rican.

DAMASC Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-siriene

DAMASC 13 (Agerpres). — Luni au 
început in capitala Siriei lucrările 
celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-si- 
riene de cooperare economică, știin
țifică și tehnică. Cu acest prilej, s-a 
examinat stadiul acțiunilor de coope
rare și al schimburilor comerciale, 
exprimindu-se de ambele părți sa
tisfacția deosebită pentru rezultatele 
de pină acum, precum și hotărirea 
de a se acționa in continuare, in ve
derea traducerii in viață a indica
țiilor președinților Nicolae Ceaușescu

și Hafez Al-Assad privind dezvol
tarea multilaterală a raporturilor 
româno-siriene.
- Delegația guvernamentală română 

este condusă de tovarășul Emil Dră- 
gănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului, iar 
delegația siriană de Jamil Shaya, 
membru a! Comandamentului Na
țional al Partidului Baas Arab So
cialist, vicepremier pentru proble
me economice al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Siriene.

Vizita delegației Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste in R. F. Germania

1

BONN 13 (Agerpres). — Delegația 
Consiliului Național al F.U.S.. con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secretar 
al C.C. ăl P.C.R., secretar al Consi
liului Național al F.U.S., care face 
o vizită de prietenie in R. F. Ger
mania, la invitația conducerii Parti

dului Liber Democrat, a avut, luni, 
o întrevedere cu secretarul federal 
al P.L.D., Gunter Verheungen. Cu 
acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra preocupări
lor actuale ale F.U.S. și P.L.D. pe 
plan intern și Internațional.

A participat ambasadorul României 
la Bonn, Ion Morega.

Conferința internațională de la Tripoli subliniază

Necesitatea formarii de cadre naționale 
pentru țările în curs de dezvoltare
TRIPOLI 13 (Agerpres). — în ca

pitala libiană s-au încheiat lucră
rile celei de-a Il-a conferințe a ca
drelor didactice din țările in curs 
de dezvoltare. Conferința a adoptat 
o rezoluție in care se relevă nece
sitatea coordonării eforturilor țâri
lor in curs de dezvoltare pentru pre
gătirea cadrelor naționale necesare 
dezvoltării economiei. Totodată, 
participanții s-au pronunțat pentru

adinei transformări social-economice 
in vederea lichidării fenomenelor de 
subdezvoltare, pentru creșterea nive
lului de trai al popoarelor din aceste 
țări.

Conferința s-a pronunțat pentru 
participarea mai activă a cadrelor 
didactice din țările in curs de dez
voltare la viața politică a țării lor, 
la mișcarea democratică și antiim- 
perialistă, la lupta pentru pace.

agențiile de presă transmit:
Reluarea convorbirilor

greco-iurce. La Paris au fost
reluate luni convorbirile intre repre
zentanții Greciei și Turciei în proble
ma platoului continental al Mării 
Egee, informează agenția U.P.I., ci
tind comunicatele difuzate de am
basadele celor două țări in capitala 
franceză. Precedenta rundă de nego
cieri s-a desfășurat in iunie anul tre
cut, fără ca părțile să ajungă la un 
acord.

ritate. la Brazzaville, în noaptea de 
duminică spre luni, in timp ce incer- 
ca să fugă, afirmă un comunicat al 
Ministerului Apărării al R.P. Congo. 
Kikadidi dispăruse după actul său 
criminal de la 18 martie 1977.

Guvernul pakistanez a
pus în libertate pe Mohammad

ORIENTUL MIJLOCIU
® Convorbirile președintelui Sadat la Paris și Roma • Secre
tarul de stat al S.U.A. reafirmă punctul de vedere american 
ca privire la implantările israeliene în teritoriile arabe ocu

pate ® Reacfii la Ierusalim

DIN ȘTIRILE
® Emirul Kuweitului, șeicul Ja- j, 

ber Al-Ahmed Al-Sabah. a primit 
delegația guvernamentală ' econo
mică română. Cu acest prilej, 
din partea președintelui Nicolae 
Ceausescu a fost transmis emirului 
Kuweitului un salut prietenesc.

9 Devalorizarea coroanei norve
giene. anunțată la Oslo, a dus la o 
nouă perturbare a situației pe plan 
monetar in Europa occidentală.

DE DUMINICĂ
® Programul de măsuri econo- 

mico-sociale prezentat de noul gu
vern portughez a fost aprobat do. 
parlament ; moțiunile de neîncre
dere prezentate de partidul comu
nist și de partidul social-democrat 
nu au întrunit majoritatea nece
sară de voturi.

® Dolores Ibarurri. președintele 
P.C. din Spania, a fost supusă unei 
intervenții chirurgicale pentru re- 
amplasarea unui stimulator cardiac.

Reuniunea de la Sydney, 
în orașul australian Sydney au în
ceput luni lucrările unei reuniuni la 
care iau parte șefii de guvern ai ță
rilor din zona Oceanului Indian și 
Pacificului membre ale Common- 
wealthului. Sint dezbătute probleme 
privind cooperarea economică intre 
țările din zonă, precum și aspecte ale 
situației economice internaționale. 
La reuniune sint reprezentate Aus
tralia. Bangladesh. Fiji, India. Ma- 
layezia. Nauru. Noua Zeelandă, Pa- 
pua-Noua Guinee, Singapore, Sri 
Lanka, Tonga și Samoa de Vest.

Dezvoltare economică pla
nificată. în Madagascar a fost 
publicată legea privind orientarea și 
organizarea planificării socialiste, a- 
doptată de parlament. Legea oferă 
un cadru general de dezvoltare pe 
următorii 20 de ani pentru toate ra
murile economiei naționale. în aceas
tă perioadă se prevede trecerea prin
cipalelor ramuri industriale pe baze 
socialiste, asigurarea de locuri de 
muncă pentru întreaga populație ac
tivă. dublarea venitului național.

Rashid, fost ministru federal, și pe 
Mohammad Khalid Malik, secretar 
general al secțiunii regionale a Parti
dului Poporului (al fostului prim- 
ministru Zulfikar Aii Bhutto), anun
ță agenția France Presse. Din cele 11 
personalități marcante ale fostului 
guvern, arestate in septembrie anul 
trecut, se mai află in închisoare trei, 
intre care și fostul prim-ministru, 
precizează agenția.

Slegerea primului secre
tar al O.S.D. Antonio Lopes 
Cardoso, fost ministru al agriculturii 
in guvernul socialist si fost membru 
al Partidului Socialist Portughez, a 
fost ales, duminică, in cadrul unei 
reuniuni desfășurate la Aveiro, prim- 
secretar al Uniunii stingii pentru de
mocrație socialistă (U.E.S.D.). Aceas
tă mișcare, recent constituită, reuneș
te. in jurul lui Lopes Cardoso, un 
număr de foști membri ai Partidului 
Socialist, precum și o serie de alte 
personalități de stingă și sindicaliste.

Bombă 
greșeală. °

explodata din
bombă, care a fost

scăpată din greșeală de un avion 
american in timpul unor manevre ale 
N.A.T.O. in Italia, a explodat la sol 
in Sardinia, fără să facă victime —

Căpetenia asasinilor pre
ședintelui N'Gouabi, excâpita- 
nul Barthelemy Kikadidi, a fost des
coperită și ucisă de forțele de secu

s-a anunțat dficial la Roma. Bomba, 
in greutate de 200 kg. a explodat la 
Capo Malfatano, o localitate turistică 
in sudul insulei, provocînd panică in 
rindul populației-locale. O anchetă a

fost ordonată pentru a stabili cauzele 
accidentului.

înarmarea și șomajul. 
De fiecare dată cind bugetul militar 
american sporește cu un miliard de 
dolari se pierde posibilitatea creării 
a 11 600 de locuri de muncă — se a- 
rată intr-un studiu publicat de sena
torul Edward Kennedy și elaborat de 
Grupul de studiu pentru interesul 
public, din Michigan. Documentul re
levă că actualul buget militar — de 
107 miliarde dolari — costă econo
mia S.U.A. 1 240 000 locuri de muncă, 
in timp ce bugetul militar pentru 
exercițiul financiar viitor, in sumă de 
117 miliarde dolari, echivalează cu o 
pierdere de 1 360 000 locuri de muncă.

Reuniune monetară. Mi~ 
niștrii de finanțe din Franța. R.F.G., 
Marea Britanie. Statele Unite și Ja
ponia au participat duminică după- 
amiază la o reuniune de consultări 
desfășurate la Versailles, informează 
agențiile France Presse. U.P.I. și A.P. 
Au fost examinate problemele mone
tare internaționale actuale, mențio
nează sursele citate.

Document britanic în 
problema Rbodesiei. Guver- 
nul Marii Britanii a remis partici- 
panților la convorbirile privind Rho
desia un nou document in care sint 
explicate detalii din planul anglo- 
anrferican de reglementare a proble
mei rhodesiene, a anunțat luni un 
purtător de cuvint al Ministerului de 
Externe de la Londra. El a precizat 
că documentul se referă numai la 
problemele privind viitoarea Constitu
ție, și nu la cele legate de perioada 
de tranziție înainte de preluarea pu
terii de popula’ția majoritară, care au 
fost discutate in recenta reuniune 
din Malta.

PARIS 13 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
efectuat, duminică după-amiază și 
luni dimineață, o vizită la Paris, in 
cursul căreia a avut întrevederi cu 
șeful statului francez, Valery Giscard 
d’Estaing. într-o conferință de presă 
organizată luni in capitala Franței, 
președintele Sadat a precizat că con
vorbirile sale cu președintele Repu
blicii Franceze „s-au referit la an
samblul conflictului israeliano-arab și 
la situația din Africa".

Vorbitorul a afirmat, după cum 
precizează agenția M.E.N., că in urma 
vizitelor pe care le-a efectuat in Sta
tele Unite, Marea Britanie, R.F.G., 
Austria și România, precum și in 
Franța, „se simte puternic încurajat". 
El a adăugat că iși va continua efor
turile in vederea realizării păcii.

în capitala Franței, președintele 
Sadat s-a intîlnit cu o delegație a 
comunităților evreiești din Franța, 
Marea Britanie și Austria, condusă 
de Nahum Goldmann, fost președin
te al Congresului Evreiesc Mondial, 
informează agenția M.E.N. După în
trevedere, Nahum Goldmann a men
ționat că reprezentanții comunități
lor evreiești din Marea Britanie și 
Austria au ținut să participe la întil- 
nire pentru a-și exprima aprecie
rea față de inițiativa președintelui 
Anwar EI Sadat, relatează agenția 
citată.

ROMA. — Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a avut luni convor
biri cu președintele Republicii Ita
liene, Giovanni Leone. Un comuni
cat difuzat de agenția ANSA arată 
că a fost examinată situația din O- 
rient.ul Apropiat, in lumina vizitelor 
întreprinse de președintele egiptean 
in Statele Unite și mai multe țări 
europene.

Comunicatul menționează că șeful 
statului egiptean a conferit, de ase
menea, cu premierul Giulio An
dreotti și cu alte oficialități italiene.

în aceeași zi, președintele Egiptu
lui s-a intîlnit la Cetatea Vaticanu
lui cu Papa Paul al VI-lea.

WASHINGTON. — In cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Washington, secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, a reafirmat 
punctul de vedere american potrivit 
căruia stabilirea unor așezări israe
liene in teritoriile arabe ocupate este 
contrară dreptului internațional, 
creează obstacole in calea păcii și 
trebuie sistată pentru a se înregistra 
astfel progrese pe calea realizării 
unei reglementări pașnice a conflic
tului din zonă.

Referindu-se la problema palesti
niană. ministrul de externe american 
a declarat : „Noi considerăm că tre
buie să existe o patrie a palestinie-r 
nilor și că aceasta trebuie legată de 
Iordania".

In ceea ce privește problema re
tragerii trupelor israeliene din teri
toriile ocupate. Cyrus Vance a decla
rat că rezoluția 242 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. reprezintă do
cumentul esențial în baza căruia 
toate părțile au convenit că trebuie 
desfășurate negocierile în vederea 
reglementării conflictului din Orientul 
Mijlociu. Rezoluția menționată, a 
subliniat Vance, se referă în mod 
precis la retragerea din teritoriile 
ocupate, iar aceste „teritorii ocupate" 
includ toate fronturile implicate in 
conflictul din 1967.

TEI, AVIV. — „Guvernul israelian 
regretă și protestează împotriva ulti
melor luări de poziție ale guvernu
lui american și mai ales împotriva 
declarațiilor făcute de secretarul de

stat Cyrus Vance, potrivit cărora im
plantările israeliene in Sinai sint 
contrare dreptului internațional", se 
arată intr-un comunicat publicat du
minică la Ierusalim. Comunicatul a- 
firmă că in cursul ultimelor șapte 
săptămini, care au trecut de la pu
blicarea așa-numitului plan de pace 
israelian, prezentat președintelui 
Carter in decembrie 1977, „guvernul 
american nu a formulat nici cea mai 
mică rezervă in privința lor". De 
aceea, guvernul israelian consideră 
că poziția adoptată de secretarul de 
stat ar fi „in contradicție" cu „rolul 
său de mediator".

VIENA — La Viena s-a încheiat 
reuniunea Internaționalei Socialis
te. consacrată problemei Orientului 
Mijlociu. La lucrări, care s-au desfă
șurat sub conducerea lui Bruno 
Kreisky, vicepreședinte al Interna
ționalei Socialiste, au participat re
prezentanți din partea a 21 de parti
de socialiste, din patru continente.

în cadrul dezbaterilor. Bruno 
Kreisky a prezentat rezultatele celor 
trei misiuni de informare întreprin
se, sub conducerea sa. de o delegație 
a Internaționalei Socialiste in țări 
din Orientul Mijlociu, intre anii 1974 
și 1976.

Comunicatul publicat la încheierea 
lucrărilor precizează că o delegație 
a Uniunii Socialiste Arabe, din 
Egipt, a înaintat conferinței un ra
port in care sint expuse punctele de 
vedere egiptene privind actuala si
tuație din Orientul Mijlociu.

De asemenea, reprezentantul Israe
lului, Shimon Peres, liderul Partidu
lui Muncii (de opoziție), a prezentat 
un document intitulat ..Alternativele 
Partidului Muncii la politica actua
lului guvern" in ceea ce privește evo
luția situației din Orientul Mijlociu

GENEVA — Un grup de nouă țări 
— Cuba, Egipt, India, Iugoslavia, 
Nigeria. Pakistan, Ruanda. Senegal 
si Siria — a înaintat Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului. în
trunită în sesiune la Geneva, un do
cument prin care acest organism al 
O.N.U. este chemat să se pronunțe 
asupra „dreptului palestinienilor la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat independent". Documentul reco
mandă O.N.U. și tuturor țărilor să 
acorde sprijin Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Situația din Liban
BEIRUT. — în timp ce la Beirut 

situația a continuat luni să fie calmă, 
după ciocnirile din ultimele zile, in 
sudul Libanului s-au semnalat din 
nou lupte. Agenția palestiniană de 
presă WAFA relata că luni diminea
ța israelienii și conservatorii libanezi 
au bombardat cu artilerie tabăra de 
refugiați palestinieni de la Nabatieh.

DAMASC. — La Damasc s-a des
fășurat, duminică și luni, o reuniune 
a Consiliului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
la care a participat președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., Yasset 
Arafat. Consiliul — organism inter
mediar intre Comitetul Executiv și 
Consiliul Național Palestiniari' (parla
mentul) — a discutat locul și data 
viitoarei sesiuni a C.N.P., a precizat 
un purtător de cuvint palestinian, 
citat de agenția France Presse.

După încheierea lucrărilor Consi
liului Central, Comitetul Executiv 
al O.E.P. s-a întrunit la Damasc, sub 
președinția lui Yasser Arafat, pen
tru a examina ultimele incidente din 
Liban, precum și alte aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu.

R. P. CHINEZĂ

Introducerea invățămintuiui general de zece ani
PEKIN 13 (Agerpres). — în R. P. 

Chineză a fost anunțat programul 
elaborat de Ministerul Invățămintuiui 
cu privire la introducerea invățămin
tuiui general de zece ani. Noul program 
este destinat să conducă la ridicarea 
nivelului de predare a cunoștințelor 
generale și la o pregătire superioară 
a elevilor, in concordanță cu sarcinile 
importante ale modernizării econo
miei socialiste. înlocuind vechiul sis
tem al invățămintuiui general de

nouă ani. programul, care va fi in
trodus treptat in toate școlile din 
țară, va avea la bază două cicluri : 
primii cinci ani sint afectați învăță- 
mintului primar, care va începe la 
virsta de șase ani ; următorii cinci 
ani sint considerați invățâmînt me
diu și se impart, la rindul lor, in 
două trepte : treapta intîi, cu du
rata de trei ani. și treapta a doua, cu 
durata de doi ani.

Țara noastră a avut ca oaspete de 
seamă, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat. Poporul român a 
salutat cu sentimente de satisfacție 
această nouă intilnire, care, conti- 
nuind suita convorbirilor între cei 
doi președinți, devenite frecvente in 
ultimii ani, se înscrie ca o nouă con
tribuție substanțială la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între România și Egipt, in interesul 
reciproc al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și securității in Orien
tul Mijlociu și in intreaga lume.

Se știe că una din orientările fun
damentale ale politicii externe a 
României socialiste, reafirmate la 
Conferința Națională a partidului, o 
constituie întărirea și dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
cu țările arabe, a căror luptă pen
tru consolidarea independenței și 
apărarea drepturilor lor legitime, 
pentru progres și pace se bucură de 
simpatia, solidaritatea și sprijinul 
consecvent al poporului român.

In acest cadru general și parte 
componență a acestui tablou, rela
țiile de prietenie și colaborare româ- 
no-egiptene, cu vechi și luminoase 
tradiții, au cunoscut. îndeosebi in ul
timii ani, o puternică dezvoltare. De 
însemnătate determinantă in acest 
sens au fost, așa cum este bine știut, 
vizitele și schimburile de vederi, din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Anwar El Sadat. Intîl- 
nirile dintre cei doi șefi de stat — 
cea recentă fiind a șasea — docu
mentele și acordurile Semnate au 
deschis, de fiecare dată, ample per
spective colaborării româno-egiptene 
pe diverse planuri ale construcției 
interne, cit și conlucrării dintre 
România și Egipt in viața interna
țională.

Această evoluție rodnică este indi
solubil legată de faptul că relațiile 
româno-egiptene au fost așezate de 
la început pe temelia trainică, veri
ficată de viață, a principiilor res
pectului absolut al independenței și 
suveranității naționale, egalității de
pline in drepturi și neamestecului in 
treburile interne, excluderii forței și 
amenințării cu forța, stimei și încre
derii reciproce — principii consa
crate în Declarația solemnă semna
tă de cei doi președinți in 1974, la 
București. Sint principii pe care,

după cum este unanim cunoscut, 
România le promovează cu consec
vență neabătută în raporturile sale 
cu alte state și care ghidează întrea
ga ei activitate internațională.

Din această perspectivă, noul dia
log româno-egiptean de la Bucu
rești a pus in evidență realitatea 
îmbucurătoare că, in baza hotărîri- 
lor adoptate la cel mai înalt nivel, 
colaborarea intre România și Egipt 
a urmat și urmează un curs pu
ternic ascendent. Dincolo de cifrele

tului, pentru progresul și bunăstarea 
întregii țări.

Convorbirile româno-egiptene la ni
vel înalt de la București s-au des
fășurat intr-un moment caracterizat 
printr-o intensă activitate politico- 
diplomatică consacrată situației din 
Orientul Mijlociu, vizita in țara 
noastră a președintelui Sadat inscriin- 
du-se ea insăși intr-un amplu itine
rar al șefului statului egiptean intr-o 
serie de capitale ale lumii. Un loc 
central in cadrul schimbului de pâ-

ceastă regiune, care să ducă Ia re
tragerea Israelului din teritoriile 
ocupate in urma războiului din 
1967, la soluționarea problemei pa
lestiniene in conformitate cu nă
zuințele naționale ale acestui popor, 
inclusiv prin constituirea unui stat 
palestinian independent. Ne pronun
țăm pentru o pace trainică și justă, 
care să asigure independența și in
tegritatea tuturor statelor din zonă". 
Această poziție principială, statornică 
a României socialiste, a președinte^

Un dialog rodnic si util, in interesul întăririi 
rtiaîHor prietenești româno-egiptene, 
ai păcii in Orientul Mijlociu si in lume

care atestă creșterea de la aii la an 
a schimburilor comerciale — volu
mul lor urmind să ajungă în 1980 la 
500 milioane dolari — stau mărturie 
in acest sens obiectivele economice 
de mare importanță. ridicate in 
Egipt prin conlucrarea specialiștilor 
și muncitorilor din cele două țări, 
ca de pildă, la El Mex, lingă Ale
xandria, la Hamrawein, la Heluan 
sau Cairo. Acordurile și înțele
gerile vizind participarea in con
tinuare a țării noastre la realiza
rea de noi proiecte in domeniile 
agriculturii, electrificării, prospecțiu
nilor geologice sint întărite de hotă
rirea, subliniată și in cursul recen
telor convorbiri dintre cei doi șefi 
de stat, de a asigura o și mai mare 
extindere a colaborării intre cele 
două țări. Există in această pri
vință largi posibilități oferite de dez
voltarea continuă a potențialului eco
nomic al României, de preocupările 
guvernului egiptean pentru o dezvol
tare mai accelerată a economiei, în 
vederea lichidării moștenirii trecu-

reri asupra evoluțiilor internaționale 
l-au ocupat, in mod firesc, probleme
le conflictului din Orientul Mijlociu, 
regiune atit de greu încercată de-a 
lungul ultimelor decenii, și unde 
persistența focarului de Încordare 
generează in permanență grave pe
ricole pentru pacea și securitatea nu 
numai a popoarelor din această re
giune, ci și din intreaga lume.

Așa cum este cunoscut. România 
s-a pronunțat, dintotdeauna, cu prin
cipialitate. consecventă și deplină 
claritate, in sprijinul unei reglemen
tări trainice și juste a situației din 
această zonă, care să ofere popoa
relor in cauză condițiile necesare 
pentru a-și concentra eforturile in 
direcția construcției pașnice, asi
gurării progresului lor economic și 
social. „Trăind in imediata apropiere 
a Orientului Mijlociu, avind relații 
tradiționale cu cele mai multe state 
din această zonă — .sublinia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sintem preocupați de instaurarea 
unei păci drepte și trainice in a-

lui ei. s-a bucurat și se bucură, așa 
cum este știut, de o inaltă aprecie
re in rindul popoarelor arabe.

în ce privește modalitățile de reali
zare a păcii, țara noastră s-a pronun
țat in mod neabătut pentru o soluțio
nare politică, prin tratative, ca unica 
alternativă a unui conflict ce ar pro
duce noi șt grele suferințe popoarelor 
respective. Este motivul pentru care 
România a salutat fiecare pas, fie
care demers, fiecare inițiativă de 
natură să determine deblocarea 
stărilor de lucruri, să deschidă sau 
să creeze noi perspective dezvoltă
rii dialogului direct intre părțile in
teresate. Prin această optică, așa 
după cum arăta .secretarul general 
al partidului în Raportul prezentat 
la Conferința Națională a P.C.R.. 
România a apreciat vizita pre
ședintelui Sadat in Israel ca un 
act de importanță deosebită in 
istoria acestei zone atit de frămin- 
tate, ca o acțiune care a creat, 
in mod evident, o situație nouă, 
punind în evidență. posibilita

tea rezolvării problemelor din 
Orientul Mijlociu intr-un mod nou, 
cu participarea nemijlocită a țărilor 
direct interesate.

Recenta intilnire de la București a 
scos in evidență că astăzi este mai 
necesar decît oricind să se intensi
fice eforturile in vederea reglemen
tării problemelor din Orientul Mij
lociu. Un rol util ar avea in acest 
scop, după cum s-a subliniat in cursul 
dialogului de la București, intrunirea 
conferinței pregătitoare de la Cairo, 
inițiată de președintele Sadat, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, sau a reuniunii propuse de 
secretarul general al O.N.U. la New 
York sau in altă parte — reuniune 
acceptată de șeful statului egiptean 
— în vederea pregătirii temeinice a 
reluării Conferinței pentru pace de 
la Geneva. Este evident că tratati
vele politice vor putea fi cu adevă
rat rodnice in măsura in care se vor 
asigura condițiile ca toate părțile vi
zate să-și poată spune cuvintul, să-și 
poată asigura promovarea intereselor 
legitime.

Dind o inaltă apreciere rezultate
lor convorbirilor de la București, po
ziției principiale a României, reafir
mată și cu acest prilej, in ce pri
vește căile de rezolvare a proble
melor Orientului Mijlociu, președin
tele Anwar El Sadat sublinia in te
legrama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la bordul avionului, la 
plecarea din țara noastră : „Doresc 
să vă exprim, incă o dată, cit de sa
tisfăcut am fost de intilnire» cu 
dumneavoastră, de prilejul dc a efec
tua un schimb dc păreri in proble
mele internaționale și îndeosebi cu 
privire la Orientul Mijlociu. încă o 
dată folosesc acest prilej pentru a 
aduce un omagiu sprijinului dumnea
voastră adevărat, acordat eforturilor 
de pace depuse in Orientul Mijlociu".

Manifestindu-și satisfacția și depli
na aprobare față de rezultatele rod
nice ale noii intilniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Anwar El Sadat, poporul român nu
trește convingerea că ele se vor ma
terializa prin intărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-egip
tene pe multiple planuri, constituind 
totodată un aport prețios la cauza 
păcii. înțelegerii și progresului in 
Orientul Mijlociu și in întreaga lume.

Dumitru ȚINU

S.U.A.

Minerii din Ohio resping
WASHINGTON. — Consiliul pen

tru negocieri al sindicatului mineri
lor americani a respins proiectul de 
acord asupra prevederilor noului con
tract colectiv de muncă, realizat la 
începutul săptăminii trecute de re
prezentanții sindicali ai greviștilor 
și cei ai patronatului.

Această decizie Îndepărtează per
spectivele de soluționare a conflictu
lui de muncă din industria carboni
feră declanșat acum 70 de zile. Gre
va a afectat aprovizionarea cu căr-

propunerile patronatului
bune a unor zone din statele Mary
land. Ohio. Indiana. Pennsylvania și 
Virginia, in care centralele termice 
au fost nevoite să-și reducă produc
ția sau sint pe cale să o facă.

în acest context, președintele 
Jimmy Carter a declarat „starea de 
urgență energetică" în Ohio și a ce
rut secretarului pentru problemele 
energiei să aibă in vedere invocarea 
acestei situații pentru a dispune 
transferul de energie electrică din 
alte, regiuni in Ohio.

Farsa electorală din Paraguay
ASUNCION 13 (Agerpres). — Du

minică. in Paraguay s-au desfășurat 
„alegeri prezidențiale", prin care s-a 
consacrat realegerea, pentru a patra 
oară consecutiv, a actualului șef al 
statului, generalul Alfredo Stroes- 
sner. Noul „mandat" de cinci ani ur
mează să inceapă in august a.c.

Farsa electorală de la Asuncion, 
pregătită cu grijă de autorități prin 
reforma constituțională de anul tre
cut, s-a desfășurat, ca și in edițiile 
anterioare, in condițiile stării de ur

gență și ale unor crunte represiuni 
impuse de regimul polițienesc impo- 
triva forțelor democratice. în aceste 
condiții, victoria lui Stroessner nu 
putea fi pusă la indoială.

Pentru a se da o tentă legală scru
tinului, au fost prezentați și doi 
contracandidați, practic fără nici o 
șansă : German Acosta Gaballero, 
din partea Partidului Liberal Ra
dical, și Fulvio Hugo Celauro, re
prezentantul Partidului Radical.

Rigorile iernii în Europa și S.U.A,
în cea mai mare parte a Europei 

s-a înregistrat in ultimele zile o 
nouă răciri? bruscă a timpului, 
afectind îndeosebi Marea Britanie, 
Franța. Italia, Spania, Portugalia.

în Franța, multe șosele au fost 
transformate de polei in veritabile 
patinoare, pe care accidentele s-au 
succedat in lanț. în Alpi, circulația 
a fost mult stînjenită din cauza 
căderilor abundente de zăpadă. In 
Italia de nord. îndeosebi in Pie
mont și in Lombardia, a continuat 
să ningă din abundență, mai mul
te localități fiind complet izolate 
de resțul țării, tn citeva regiuni din 
R.F. Germania termometrul a con
semnat minus zece grade. Scăderi 
mari de temperatură au fost înre
gistrate în Spania. în Marea Bri

tanie, populația suportă cea mai 
grea iarnă din ultimii 16 ani.

Și în S.U.A. rigorile iernii se fac 
puternic simțite, inregistrindu-se 
viscole și masive căderi de zăpadă, 
în statele din nordul țării s-au în
registrat pierderi de vieți omenești 
și însemnate daune materiale, a că
ror valoare depășește un miliard 
dolari, statele cele mai afectate 
fiind Massachusetts. Rhode Islapd 
și Connecticut. Președintele Jimmy 
Carter a declarat regiunea orașului 
Boston (capitala statului Massachu
setts) „zonă de dezastru major", 
dispunind trimiterea unui efectiv 
de 1 000 militari din trupele fede
rale. pentru a lua parte la opera
țiunile de înlăturare a urmărilor vis
colelor, apreciate ca cele mai grave 
survenite in zonă in acest secol.
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