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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat ieri la deschiderea oficială a 

EXPOZIȚIEI NA ȚIONALE A CREA ȚIEI
ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE

l-

• înalte aprecieri capacității creatoare originale a muncitorilor și specialiștilor 
noștri • Recomandări de mare însemnătate pentru creșterea rolului științei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineața, pe Moshe 
Dayan, ministrul afacerilor externe 
al statului Israel, care efectuează o 
vizită oficială în tara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe.

IN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ — UN MARE EFORT PENTRU 

RECUPERAREA RESTANTELOR LA ÎNSĂMÎNTĂRI!
______________________________________________•________________________________________ n

Din zori și pînă seara

LA SEMĂNAT CU TOATE FORȚELE!
• Este necesar să se asigure încheierea neîntîrziată a însămînțării culturilor 
timpurii © Sînt întrunite condiții pentru trecerea la semănatul florii-soarelui

• Pentru porumb — terenul să fie pregătit exemplar

Cu toate că în unele zone ale ță
rii timpul este schimbător, lucră
rile agricole de primăvară se des
fășoară in ritm intens. Pină ieri, 
3 aprilie, au fost însămînțate 437 000 
hectare, in principal cu plante 
furajere» sfeclă de zahăr, legume, 
în cooperativele agricole din jude
țele Ialomița, Constanța și Tpl':ea 
s-a incheiat semănatul inului, iar 
în cele din județele Tulcea, Con
stanța, Mehedinți, Alba, Cluj fete 
pe terminate semănatul sfeclei de 
zahăr. în alte județe se constată 
serioase întîrzieri Ia executarea lu
crărilor de primăvară. Avînd în 
vedere și evoluția timpului, în a- 
ceastă săptămînă va trebui să se

A fost de față Aba Gefen. ambasa
dorul Israelului la București.

Ministrul israelian a înminat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea primului ministru al 
Israelului, Menahem Begin, și a 
transmis, în numele acestuia, cele 
mai bune urări de sănătate.

Mulțumind, președintele Nicolae 

muncească din plin atît în cîmp, 
cit și in grădinile de legume. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare a indicat ca în urmă
toarele citeva zile, îndeosebi in ju
dețele din sudul și vestul țării, să 
se încheie semănatul culturilor din 
prima urgență. De asemenea, tre
buie să se treacă din plin la se
mănatul florii-soarelui, lucrare 
care s-a și executat pe suprafețe 
apreciabile mai ales în județele 
Dolj, Arad, Timiș, Teleorman, Il
fov și Olt. Obținerea unor recolte 
mari la floarea-soarelui impune 
atit încadrarea semănatului în li
mitele timpului optim, cît și exe
cutarea unor lucrări de cea mai 

Pe scurt de pe ogoare

Ceaușescu a transmis primului mi
nistru al Israelului salutul său și cele 
mai bune urări.

în cadrul convorbirii a fost efectuat 
un schimb de păreri în probleme ac
tuale ale vieții internaționale. îndeo
sebi referitoare la situația din Orien
tul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

bună calitate, accentul punîndu-se 
pe buna pregătire a patului ger
minativ și asigurarea densității 
optime. Nu peste multă vreme va 
începe semănatul porumbului, ceea 
ce presupune ca, în aceste zile, să 
continue pregătirea terenului des
tinat acestei plante agricole, care 
urmează să se cultive pe o supra
față de 3,5 milioane de hectare. 
Executarea la timp a marelui vo
lum de lucrări agricole impune ca, 
în fiecare unitate agricolă, printr-o 
temeinică organizare a muncii, 
toate tractoarele și utilajele să fie 
folosite din plin, din zori și pînă 
seara. Peste tot trebuie să se 
muncească cu randament sporit 1

și tehnicii în modernizarea și dezvoltarea accelerată a economiei naționale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a participat, luni dimineață, la deschiderea 
oficială a Expoziției naționale a creației științifice și tehnice, 
eveniment de profundă semnificație în viața economico- 
socială a țării, care, înscriindu-se în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", deschide șirul acțiunilor prile
juite de „Săptămînă științei și tehnicii românești", organi
zată și realizată sub înaltul patronaj al secretarului generai 
al partidului.

La festivitate au luat parte tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii losif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu. Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu.
Janos Fazekas, Ion loniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, losif Uglar, llie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Ursu, Richard Winter, Vasile Marin- Vasile Mușat; 
membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de masă și obștești.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la complexul expozitional 
din Piața Scinteii — locul atîtor ma
nifestări economice de prestigiu ale 
României socialiste — a fost in.tim- 
pinată cu deosebită căldură si însu
flețire de un mare număr de bucu- 
reșteni — muncitori, cercetători, pro- 
iectanți. alti specialiști, studenti si 
elevi. Prin indelungi aplauze si ovații 
ei au dat expresie sentimentelor de 
recunoștință și aleasă stimă față de 
secretarul general al partidului, pen
tru atenția sa neslăbită acordată 
orientării și progresului rapid al ac
tivității de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, in concordan
ță cu cerințele soluționării efici
ente a problemelor de bază ale dez
voltării economice în etapa actuală, 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Expoziția reprezintă expresia po
tențialului nesecat de inteligență 
tehnică și științifică, oglindește 
vigoarea, perseverența, devotamentul 
a mii și mii de muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, cadre didactice, 
studenți, elevi, care, răspunzind che
mării secretarului general al parti
dului, au conceput și realizat ma

șini. instalații, dispozitive. soluții 
tehnologice de perfecționare a mun
cii și producției, deosebit de impor
tante pentru înfăptuirea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice.

în ansamblul lor. 'aceste roade ale 
inepuizabilului potențial de creație 
al maselor largi demonstrează con
cludent creșterea și întărirea rolului 
creativității tehnice, care s-a impus 
in ultima perioadă ca o autentică 
forță de producție, capabilă să im
pulsioneze efortul general spre în
făptuirea exemplară, așa cum o cere 
secretarul general al partidului, a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului, spre transformarea 
cantității intr-o nouă calitate, supe
rioară. Includerea, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
creației tehnico-științifice ca dome
niu prioritar de întrecere în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Ro
mâniei" a fost de natură să-i dea 
noi impulsuri și noi valențe. Stă măr
turie faptul că, în 1977, cei peste un 
milion de participant au abordat 
peste 84 000 probleme concrete ale 
înnoirii produselor și tehnologiilor. 

din care mal mult de jumătate au 
căpătat o rezolvare practică. Apli
cate în producție, invențiile, inova
țiile. noile tehnologii au determinat 
obținerea unor economii importante, 
adueînd. în același timp, o contri
buție deosebită la ridicarea eficien
tei muncii și producției.

Președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Ion 
Ursu, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai vii mulțumiri pentru 
onoarea deosebită pe care o fac vi- 
zitind expoziția, expresie conclu
dentă a amplei participări a maselor 
largi de oameni ai muncii — tineri 
și vîrstnici, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — la acti
vitatea de creație tehnico-științifică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului sint invitați să viziteze ex
poziția, care, ocupînd cele trei nive
luri ale pavilionului central, precum 
și spații neacoperite, reunește peste 
9 000 de produse și tehnologii noi. în a- 
cest cadru, secretarul general al parti
dului s-a întîlnit cu un mare număr de 
cercetători, proiectanți, cadre didacti
ce, specialiști, muncitori, conducători 
de ministere, centrale și întreprinderi, 
purtînd un viu și fructuos dialog de 
lucru în probleme deosebit de im
portante privind măsurile ce trebuie 
luate in vederea participării mai 
hotârite și eficiențe a maselor de oa-
(Continuare în pag. a IlI-a)

MUREȘ. Oamenii muncii din a- 
gricultura județului Mureș grăbesc 
însămîntarea sfeclei de zahăr. Din 
datele centralizate la direcția agri
colă rezultă că pînă la 2 aprilie a- 
ceastă valoroasă plantă tehnică a fost 
însămintată pe o suprafață de 
10 000 ha din cele 15 000 ha planifi
cate. Lucrările sînt avansate in 
unitățile din cadrul consiliilor in- 
tercooperatiste din Luduș. Iernut. 
Sărmasu. Se apreciază că în două- 
trei zile însămîntarea acestei cult 
turi va fi terminată pe întreaga su
prafață planificată. De asemenea, 
s-au plantat 500 ha cu cartofi, iar 
inul a fost însămințat pe 1 000 ha. 
(Gh. Giurgiu!.

BOTOȘANI. în cooperativele a- 
gricole din iudetul Botoșani s-a in
cheiat plantarea cartofilor timpurii 
pe cele 1 000 hectare prevăzute a 
se cultiva. Obținerea acestui re
zultat bun se datorește, in princi

pal. mecanizării lucrărilor. La 
S.M.A. Cîndești. mașinii de plantat 
cartofi i s-au adăugat încă două 
rinduri. capacitatea de lucru a 
acesteia crescînd cu 50 la sută. 
(Silvestri Ailenei).

OLT. Prof ițind de timpul bun de 
lucru, numeroși mecanizatori și 
cooperatori din județul Olt au fost 
prezenti duminică pe ogoare la 
pregătirea și insămîntarea sfeclei 
de zahăr, florii-soarelui si a plan
telor furajere etc. în această zi 
au fost însămînțate peste 2 500 ha. 
cele mai bune rezultate obtinin- 
du-se in cooperativele agricole 
care fac parte din consiliile inter- 
cooperatiste Ștefan cel Mare. Cora
bia. Stoenești. Vlădila si Găneasa. 
Pină acum. în iudetul Olt au fost 
insămintate peste 12 500 ha cu sfe
clă de zahăr, in si plante furajere. 
A început și semănatul florii-soare

lui. realizîndu-se deja 1 000 ha din 
cele 27 800 ha prevăzute. (Emilian 
Rouă).

BISTRIȚA-NASAUD. Pomicultorii 
județului Bistrița-Năsăud pregătesc 
temeinic viitoarea recoltă de fructe. 
Tăierile au fost efectuate la toti 
pomii și s-au executat primele 
două tratamente împotriva bolilor 
și dăunătorilor. în prezent se ară 
și se sapă solul din livezi, se aplică 
îngrășăminte naturale și chimice. 
(Gh. Crișan).

CLUJ. După ce au încheiat se
mănatul sfeclei pe 160 hectare, 
trifoiul pe 200 hectare, inul pe 80 
hectare, precum și suprafețele des
tinate- legumelor timpurii, coope
ratorii din comuna Luna, județul 
Cluj, au inaugurat luni după-amia- 
ză primii pe județ semănatul po
rumbului. (Al. Mureșan).
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de piatra
...vă dorește colectivul Uzinei 

de preparare a exploatării mi
niere Certej". Urare adresată 
prin intermediul gazetei de pe
rete tinerei perechi Viorica și 
Iosif Susan — colegi de muncă 
in aceeași uzină, proaspăt că
sătoriți. Urarea este însoțită de 
fotografiile celor doi, care sur
prind momentul emoționant și 
luminos al oficierii căsătoriei.

A devenit o frumoasă tradi
ție ca întemeierea fiecărei noi 
familii sâ fie marcată de mun
citorii de aici in chip festiv. Și 
aceasta, cu atit mai virtos in 
cazul lui Iosif Susan, care mai 
are doi frați mai mari în uzină, 
cu familii tot la fel sărbătorite. 
Și încă ceva : Constantin, fra
tele cel mare, l-a calificat in 
meseria de operator-preparator 
pe următorul frate, Nicolae, a- 
cesta l-a calificat pe mezinul 
Iosif, care a intemeiat cea de-a 
treia „casă de piatră" a fraților 
Susan. Și astfel, marea familie 
a minerilor sporește mereu și, 
odată cu ea, tradiția dăinuie 
tot mai frumoasă.
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Punga de 
sub masă

I
I

I din agențiile C.E.C. 
Mare s-a prezentat o
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La una 
din Baia ___ ___ _____  _
femeie în vîrstă, cu intenția de 
a depune pe un libret o mare 
sumă de bani. Ea l-a rugat pe 
un tinăr să-i completeze for
mularul. In timp ce politicos, 
tinărul completa formularul, ea 
ținea in mină punga cu miile 
de lei, pe 
depună pe 
de scris, 
tins hirtia să o semneze, apoi 
a plecat. La un moment ' '. 
bătrina a început să strige dis
perată : „Banii ! Mi s-au furat banii ț -■■■■■ — 
gat în 
rect la 
plarea.

...Seara, cu puțin inainte de 
închiderea agenției, două fe
mei — mamă și fiică — se pre
găteau de plecare, cind sub o 
masă au zărit o pungă de plas
tic obișnuită, pe care au ridi
cat-o și au depus-o la ghișeu. 
Nu mică a fost surpriza celor 
din jur cind in pungă au des
coperit tocmai banii bătrinei. 
Timp de patru ore, punga stă
tuse sub masă, unde o pusese 
aceasta, cind și-a semnat for
mularul...

...Să ne imaginăm ce s-ar fi 
tntimplat dacă l-ar fi găsit în 
stradă pe tinărul politicos, 
care...

care 
libret, 
tinărul

urma să-i 
Terminind

i-a in-

dat,

Prindeți hoțul !“. A aler- 
stradă, iar de acolo di- 
miliție, reclamînd întîm-
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I
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I
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I
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Reclama... 
reclamată

La Iași s-a dat in folosință

I
I

I
I
I

I

o 
modernă hală centrală. Ieșenii 
se aprovizionează de aici cu tot 
felul de produse alimentare. Și 
este marfă din belșug. Numai 
modul in care este prezentată 
marfa (alandala, pe tejghele) nu 
face casă bună cu cerințele unui 
comerț civilizat. Și cum recla
ma e sufletul comerțului, orga
nizatorii s-au gindit să pună și 
raioanelor denumirile de rigoa
re, să știe omul unde găsește 
fructe sau unde se vinde lapte. 
S-au confecționat litere din ma
terial plastic, s-au rinduit in 
cuvinte, dar încet-incet literele 
au început să cadă, cite una, 
cite două, și in locul cuvintelor 
cu înțeles au apărut altele de 
neînțeles. Cîteva mostre : 
„...ospo-ina", în loc de gospodi
na ; „lac..." in loc de lactate ; 
„...gume" in loc de legume ; 
„...vi...ola“ in loc de Avicola și 
așa mai departe. Adică așa cum 
n-ar trebui să mal fie.
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Bob cu bob
— Vrei porumb ? Las’ că-ți 

aduc eu — l-a asigurat condu
cătorul auto Dumitru Bușu. de 
la I.T.A. Tulcea. pe Gigică 
Apostol din localitatea Lăstuni.

După ce s-au înțeles și asu
pra prețului, Bușu a pornit la 
fapte. Cum de mai multe zile 
transporta porumb boabe de la 
o bază de recepție, și-a zis că 
n-o fi foc dacă o schimba des
tinația unui transport de 3 180 
kilograme acasă la Gigică. To
tul a mers ca pe roate, pină la 
cintăritul boabelor și număra
tul banilor, cind au picat, din 
senin, ca „martori", și lucrăto
rii de miliție. Acum, celor 
li se cîntăresc faptele „bob 
bob", dtțpă care urmează 
plata.

doi 
cu 

răs-

!
i
Spectacol 
de sunet SI...

9
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brăilenii 
au o fi- 

anima-
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întuneric
Este foarte bine că 

— și nu numai ei — 
rească dragoste pentru
Iul credincios omului, care este 
dinele. Numai că una este să 
crești și să ingrijești cum tre
buie un dine, și alta e să-i dai 
drumul să hălăduiască in voie 
pe străzi. Așa se face că, de la 
un timp încoace, tot mai mulți 

intră 
chiar
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ciinl aleargă pe străzi, 
prin curțile oamenilor și 
pe la scările blocurilor. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că in 
timpul nopții nu-i lasă pe unii 
să doarmă. Gurile rele susțin că 
nedoritul spectacol de sunet 
și... întuneric și-ar pierde din 
„popularitate" dacă stăpinii 
clinilor ar fi ceva mai grijulii 
cu ei, și dacă salubritatea mu
nicipală ar colecta ceva mai des 
conteinerele cu resturi mena
jere...

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 1 
„Scinteii"

I
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PROMOVAREA FEMEILOR F~Cuvintul
- subiect de preocupare cotidiană și generală

— Județul Harghita se numără 
printre cele 15 județe ale țării 
in care se desfășoară bătălia pentru 
a realiza pină in 1980, potrivit Pro
gramului adoptat la Congresul al 
XI-lea al partidului, o producție in
dustriala de cel puțin 10 miliarde 
lei. Cunoaștem, de asemenea, și fap
tul că in județ se desfășoară o activi
tate intensă pentru a înfăptui mai 
devreme acest obiectiv. V-am ruga 
să ne vorbiți despre rolul Și partici
parea femeilor in această acțiune de 
interes național.

— Nu spun o noutate, dar trebuie 
să reamintesc realitatea că, prin 
aplicarea consecventă a politicii par
tidului de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării, Harghita, ca 
și celelalte zone rămase odinioară 
in urmă, cunoaște o puternică dez
voltare economică, care are implica
ții din cele mai evidente asupra mo
dului de viață al oamenilor. Iată, 
datorită procesului de industrializa
re in ultimul deceniu s-au creat mai
mult de 43 000 de locuri de muncă
din care peste 22 000 au revenit fe
meilor, a căror pondere în persona
lul muncitor s-a ridicat la 38 la sută, 
procent care este cu 3 la sută mai 
mare decît media pe țară. Ca pre
tutindeni în patria noastră, alături 
de bărbați, femeile — fără deosebire 
de naționalitate — lucrează, așa cum 
sînt cunoscute, cu hărnicie și price
pere în industrie, agricultură, comerț, 
în școli sau instituțiile sanitare. Ele 
participă la viața politică, la gestiu
nea socialistă a unităților economice 
și sociale, la gospodărirea orașelor 
și comunelor. Cu deosebită plăcere 
putem observa mutațiile profunde 
care s-au produs în gîndirea și în
modul 
tînăra

lor de a trăi. Bunăoară, 
fată venită din satele mai

mult sau mai puțin apropiate 
la Miercurea-Ciuc, Odorhei, Gheor- 
ghieni sau Toplița își însușește o 
meserie, apoi deseori își susține ba
calaureatul, își întemeiază o familie 
și crește copii sănătoși, locuiește în 
blocuri moderne, este bine și cu 
gust îmbrăcată. Și pot să spun că 
munca în întreprindere, la mașină, 
sau faptul că acum are în casă te
levizor și mașină de spălat, că se
acomodează tot mai mult cu noua
calitate a vieții nu i-a radiat trăsătu
rile specifice naționalității din care 
face parte, tradițiile culturale pro
gresiste care s-au transmis din gene
rație în generație, cultivate de alt
minteri atent de partidul și statul 
nostru.

— Recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului a subliniat din 
nou că organizațiile de partid au da
toria si se preocupe In continuare de 
afirmarea multilaterală a femeilor, 
de educarea și promovarea lor. Cum 
acționează In acest scop organizațiile 
de partid ?

— Cert este că pentru a avea o vi
ziune în perspectivă și a desfă
șura acțiuni judicios coordonate, 
comitetul județean de partid a 
întocmit un program, a cărui reali
zare este urmărită consecvent, luîn- 
du-se de fiecare dată măsuri care să 
determine creșterea rolului femeilor

gic. ridicării spiritului lor de răspun
dere si combativitate. Cunoaștem fe
mei care conduc cu rezultate deosebite 
mari unități economice, cum este ca
zul întreprinderii de stofe de mobilă 
șl țesături tehnice din Gheorghieni. al 
întreprinderii de tricotaje din To
plița ș.a. Amintind insă că 13 000 de 
femei frecventează diferite forme ale 
învățămîntului de partid, iar altele 
sînt înscrise în diferite școli, vreau 
să subliniez faptul că se are în ve
dere legătura firească dintre necesi
tatea promovării femeilor și pregă
tirea lor politico-ideoiogică, profe
sională. Pentru că, de ce n-am spu
ne-o, nu ne poate satisface faptul că

Convorbire cu tovarășa MADARÂSZ Erzsebet, 
secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.

în Întreaga viață economico-soclală. 
Se poate afirma pe drept cuvint că, 
in prezent, nu există practic un sec
tor de activitate în care femeile să nu 
fie puternic reprezentate. Iată doar 
citeva date care susțin această afir
mație : din totalul membrilor de 
partid din județ, femeile reprezintă 
aproape 29 ]a sută. Avem secretare 
ale comitetelor județean, municipal, 
orășenești și comunale de partid; din
tre membrii și membrii supleanți ai 
comitetelor municipale și orășenești 
de partid, peste 28 la sută sînt femei; 
21,5 la sută din secretarii comitetelor 
de partid și ai organizațiilor de 
bază sînt, de asemenea, femei. Din
tre deputății consiliilor populare ju
dețean, municipal, orășenești și co
munale peste 30 la sută sînt tovară
șe. în consiliile oamenilor muncii 
prezența lor este, de asemenea, no
tabilă.

— Prin graiul lor, cifrele pe care 
le-ați citat spun mult, dar nu chiar 
totul...

— Evident. Pe bună dreptate s-a 
accentuat la Plenara C.C. al P.C.R. 
că tinind seama de creșterea ponderii 
femeilor în organizațiile de partid 
trebuie să se acorde toată atenția 
creșterii nivelului lor politic și ideolo-

doar în două comune funcția de se
cretar și, implicit, de primar o în
deplinesc femeile, că din 94 de coo
perative agricole cîte sînt în județ 
doar șapte au în frunte cîte o pre
ședintă, deși procentul femeilor care 
lucrează în. C.A.P. este de 52 la 
sută din totalul membrilor. Anoma
lii de acest fel mai întîlnim și in 
întreprinderile industriei ușoare un
de majoritatea personalului munci
tor o reprezintă femeile, dar mais- 
trele pot fi numărate pe degete. 
Avînd în vedere asemenea realități 
trebuie să facem totul, așa cum a 
indicat hotărîrea recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R., pentru a asigura ca 
din totalul celor primiți în partid 
femeile să reprezinte 35—40 la sută, 
acordîndu-se o atenție deosebită ce
lor mai vrednice membre ale coo
perativelor agricole de producție. 
Desigur, această sarcină se află în 
atenția organizațiilor de partid, a 
comitetului județean și începe — 
cum am mai spus — prin asigurarea 
tuturor condițiilor de pregătire mul
tilaterală a femeilor.

— Aveți de făcut față și unor greu
tăți de altă natură ?

— Bineînțeles, nu avem în față 
nici o greutate obiectivă. Dar este 
nevoie — absolută nevoie — ca or

ganizațiile de partid să se ocupe de 
această importantă sarcină, cum se 
spune, „nu numai de Ziua femeii", 
ci zi cu zi. Desigur, femeile nu pot 
fi promovate numai pentru că sînt 
femei. Ele trebuie ajutate, la fel ca 
orice om vizat să 1 se încredințeze o 
muncă de mai mică sau mai mare 
răspundere, să îndeplinească toa
te condițiile prevăzute in hotă- 
rîrile partidului, în legile statu
lui. Nu mă sfiesc să spun că 
stilul de muncă defectuos, de cam
panie, este principalul neajuns care 
generează și menține neajunsurile 
la care m-am referit. Fapt este că, 
datorită unor lacune în pregătire. în 
educația politică, unele femei accep
tă mai greu sarcini de răspundere, 
poate și pentru că nu am reușit încă 
să dezrădăcinăm mentalitatea, secula
ră aș spune, potrivit căreia principa
lul loc al femeii ar fi doar în bucă
tărie. Tot atit de adevărat este insă că 
uneori și soții acestora alimentează o 
asemenea mentalitate. Am aflat cu 
multă amărăciune, de exemplu, că o 
tovarășă n-a participat la o ședință a 
comisiei de femei fiindcă bărbatul 
ei n-a lăsat-o, justificînd că „are 
treabă acasă". Se impune ca orga
nizațiile de partid să intensifice 
munca politico-educativă atit in rîn- 
dul femeilor, cît și al bărbaților pen
tru a determina profunda înțelegere 
a realității că femeia — așa cum 
s-a mai spus — nu este doar jumă
tatea bărbatului, ci mai mult din 
jumătatea populației țării și că in
teresul colectiv cere o mai intensă 
preocupare pentru promovarea fe
meilor, ale căror calități — spirit 
gospodăresc, de ordine și disciplină 
— sînt nu numai bine cunoscute, ci 
și apreciate. Or, din păcate, despre 
toate acestea se vorbește mult și 
frumos, dar în activitatea cotidiană 
desfășurată de unele organizații de 
partid preocupările la care m-am 
referit se regăsesc sporadic.

Un mai mare sprijin ar putea 
acorda organizațiile de partid din 
comerț și din cooperația meșteșugă
rească. Pentru că se știe, femeia 
muncitoare, vrînd-nevrînd, are și o 
„normă" acasă. Tocmai de aceea, a- 
ceste organizații trebuie să contri
buie la aplicarea mai grabnică a 
măsurilor stabilite pentru moderni
zarea servirii în diferite unități co
merciale și extinderea serviciilor, in 
special a diferitelor lucrări la domi
ciliu.

Convorbire consemnată de
AI. POPESCU

cititorilor,
CUVÎNTUL
OAMENILOR

MUNCII
Cine repară... după constructori ?

Iile Alexandru, președintele co
mitetului asociației locatarilor, 
bloc D 1, strada Măgurei nr. 1—5, 
București, sectorul 5 :

In apropierea imobilului nostru 
a fost construit in anul 1976 un nou 
bloc. Z 3. Pentru organizarea de 
șantier a fost necesar să se ia din 
spatiile verzi amenajate de loca
tari o porțiune de teren de circa 
180 mp. Totodată, s-a spart asfal
tul de pe aleea principală de acces 
spre locuințele noastre, făcîndu-se 
săpături pentru termoficare. pre
cum și alte lucrări în vederea 
racordării la rețea a noului bloc.

După terminarea construcției, 
lucrătorii șantierului au lăsat însă 
in urma lor numeroase gropi si

mormane de pămînt. precum si as
faltul spart pe aleea principală. 
Noi, locatarii blocului D 1, am ame
najat din nou acest teren, dar nu 
avem posibilitatea să turnăm si as
faltul necesar. In repetate rinduri 
am intervenit ,1a întreprinderea de 
construcții nr. 5 și la cea de termo
ficare ca să repare ce au stricat, 
dar nu am reușit să rezolvăm ni
mic. Gropile existente se adin- 
cesc cu fiecare zi din cauza circu
lației mașinilor grele ce transportă 
materiale pentru unitățile econo
mice din zonă, iar eforturile noas
tre de a amenaja și menține in 
stare de curățenie terenul din 
preajma blocului sînt zadarnice. 
Nu este normal, oare, ca cine ne-a 
stricat strada să o și repare 7

Schimbare necesară de orar
Gheorgbe Ispășoiu, pensionar. 

Rm. Vîlcea :
De mai multi ani. pe traseul Rm. 

Vîlcea — comuna Vlădești circulă 
autobuze ale întreprinderii de 
gospodărie orășenească. asigurînd 
transportul navetiștilor si al altor 
cetățeni care se deplasează cu di
verse treburi la oraș. Odată cu 
extinderea în unitățile economice 
din municipiu a programului de 
lucru în trei schimburi a devenit 
insă necesară modificarea orarului 
de circulație a autobuzelor. Am în 
vedere faptul că de la ora 21.22

pînă la ora 24 din Rm. Vîlcea spre 
Vlădești nu mai pleacă nici un 
autobuz. în această situație, cadrele 
medicale, elevii de la cursurile se
rale și alti oameni ai muncii care 
ies din schimb la ora 22 sint ne- 
voiti ori să aștepte 2 ore în statie 
ori să plece pe jos spre Vlădești. 
cale de aproape 7 km. Iată de ce 
sugerăm conducerii I.G.O. să ia 
măsuri pentru întocmirea unui 
grafic de circulație corespunzător, 
spre a asigura transportul la timp 
a! celor care lucrează în schimburi.

0 experiență interesantă pentru cimentiști

VASLUI: Se
In ultimii ani, rețeaua, comer

cială din județul Vaslui s-a dez
voltat in urma deschiderii unor 
noi magazine la parterul blocurilor. 
Numai în primii doi ani ai actua
lului cincinal au fost construite 
34 noi unități la parterele unpr 
blocuri sau cu spații proprii. în pre
zent, în orașele și satele vasluiene 
funcționează peste 1 250 unități co
merciale, cu o suprafață utilă de 
peste 104 000 mp. în orașe, toate 
magazinele alimentare sînt orga-

dezvoltă rețeaua
nizate pe principiul autoservirii, 
iar în mediul rural se moderni
zează numeroase unități. în acest 
an. in localitățile urbane se con
struiesc unități comerciale cu o 
suprafață mai mare decît a celor 
date în folosință în perioada 
1976—1977. Sînt într-un stadiu 
avansat lucrările de construcție la 
un mare magazin — cu trei ni
veluri — în municipiul Bîrlad. La 
Vaslui, cetățenii care locuiesc in

comercială
cartierul „13 Decembrie" vor be
neficia de un microcomplex cu o 
suprafață utilă de peste 1 000 mp, 
iar la Huși urmează să fie date 
în folosință' spații comerciale în 
noua zonă de blocuri „7 Noiem
brie". în imagine : complexul 
comercial „Central", unitate am
plasată în mijlocul unuia din mi- 
croraioanele de locuințe. Foto : 
Vasile Botoșanu. (Crăciun Lă- 
luei)

PE „ȘANTIERELE PRIMĂVERII
Duminică, peste 300 000 de bucureșteni, tineri și vîr- 

stnicl, elevi și studenți, oameni ai muncii, gospodine, pen
sionari au pus din nou mina pe lopatâ și pe greblă. Cu 
hărnicia lor de buni gospodari, locuitorii Capitalei și ai 
comunelor suburbane au curățat numeroase alei și 
parcuri, au plantat flori și arbuști ornamentali, au ame
najat spațiile verzi și de joacă dintre blocuri, au reparat 
străzi șl trotuare. Prin grija administrațiilor domeniului 
public de la sectoare, cetățenii au avut la dispoziție peste 
500 de utilaje — autocisterne, autocamioane, tractoare cu 
remorci, basculante — pentru a lucra mai bine, mai cu 
spor.

Din datele centralizate la Consiliul popular municipal al 
Capitalei rezultă că numai într-o singură zi, duminică, 
in cartierele Militari, Drumul Taberei. Titan, Berceni și 
Colentina, cetățenii au sporit spațiile verzi cu încă 12 
hectare. Totodată, s-a făcut „toaleta" de primăvară a 
parcurilor Plumbuita, Herăstrău, Drumul Taberei, Tinere

tului, Titan, Kiseleff și Voluntari. De asemenea, cu încă 
9 kilometri au sporit gardurile vii ale Bucureștiului. Din 
bilanțul zilei mai reținem: plantarea a peste 1,5 milioane 
de flori și 36 000 de arbori și arbuști ornamentali. Din 
parcuri și de pe străzi au fost strînse și evacuate 16 000 
mc de crengi și frunze uscate, moloz, gunoaie. Au fost 
pavate peste 2 000 mp străzi și trotuare și s-au reparat 
alțl 5 000 mp de străzi.

Așadar, un bilanț rodnic, pe măsura spiritului gospo
dăresc și a responsabilității civice cu care acționează 
in aceste zile locuitorii Capitalei pentru mai buna gos
podărire și continua înfrumusețare a municipiului in care 
trăiesc și muncesc.

lată. în imagini, cîteva aspecte surprinse duminică, 2 
aprilie, pe „șantierele" muncii voluntar-patriotice ale 
Capitalei.

Foto : S. Cristian 
E. Dichiseam!

SATU MARE

Modele noi 
de tricotaje

400 de , modele de tricotaje a 
produs in 1977 cooperativa de 
textile-tricotaje din Satu Mare, 
în prezent, concomitent cu pre
ocupările de a asigura modele 
noi, cooperatoarele se străduiesc 
să îmbunătățească calitatea lor. 
în acest scop s-au luat o sea
mă de măsuri care să asigure 
creșterea productivității muncii, 
mai buna folosire a capacități
lor productive și a forței de 
muncă. In urma organizării 
unor cursuri de ridicare a cali
ficării, unele tricotoare lucrează 
acum la două mașini, printre a- 
cestea numărîndu-se Florica 
Boroș, Ileana Erdei, Maria Si- 
lăgyi, Estera Horvăth, Viorica 
Pop, Margareta Roca, Ildico Lo- 
rincz și altele.

în cadrul cooperativei lucrea
ză și un colectiv de creație. La 
cele 11 centre de comandă e- 
xistente în municipiu și în ju
deț sînt expuse diverse modele 
concepute pentru sondarea opi
niei cumpărătorilor. (Octav 
Grumeza).

Rafael Năstase, maistru, șeful 
atelierului cuptoare de la Combi
natul de lianți si azbociment Bicaz:

Reducerea consumului de com
bustibil și de energie electrică con
stituie o preocupare permanentă a 
colectivului nostru. în această di
recție. prin adoptarea unei noi so
luții tehnice la 6 cuptoare se ob
țin importante economii. Astfel, 
injectoarele de gaz aer primar de 
la cuptoarele de clincher au fost 
înlocuite cu altele cu diuză. ceea 
ce a permis eliminarea a Șase 
vetitiiatoăfă de aer primar ce func
ționau cu ajutorul a șase motoare 
de 45 kW. Consumul de energie 
electrică s-a redus in acest fel cu 
2,95 kW pe tona de clincher, adică 
o economie anuală de aproape

3 milioane kilowați. în același 
timp, s-a redus si consumul de 
combustibil cu 4 metri cubi pe tona 
de clincher.

Pe de altă parte, renunțarea la 
ventilatoarele respective are si alte 
avantaje : nu se mai consumă piese 
de schimb si manoperă cu între
ținerea lor. se evită strangulările 
în producție provocate de oprirea 
cuptoarelor în vederea înlăturării 
defecțiunilor mecanice sau elec
trice de la ventilatoare.

Experiența dobîndiță de colecti
vul nostru, datorită eficientei sale, 
ar putea fi preluată si de alte fa
brici de ciment care funcționează 
pe baza procedeului umed, cărora 
Ie putem oferi documentațiile ne
cesare.

Pe scurt, din scrisori
• AM CUMPĂRA, DAR...

NU GĂSIM. Gospodarii satelor 
din zona noastră, a Tismanei. din 
județul Gorj. de foarte multă vreme 
nu găsesc in magazinele sătesti to
poare de diferite mărimi : de 1,500 
kg. de 1 kg și de 0.600 kg. Mai ales 
acestea din urmă ne sînt deosebit de 
necesare la curățirea pajiștilor. Să 
fie oare merceologii de vină ? (Ion 
Roibu, comuna Tismana. județul 
Gori).
• HÎRTOAPELE DE LA VĂ

LENI. intrarea în satul Văleni, ce 
aparține comunei Brîncoveni. jude
țul Olt. se face prin două artere, 
dintre care numai una este cît de cit 
amenajată. în schimb, celălalt drum 
ce face legătura intre sat si cen
trul comunei este impracticabil, 
datorită hîrtoapelor si gropilor

\ peste care cu greu pot trece mijloa

cele de transport. Cu mai multă 
inițiativă și spirit gospodăresc, cu 
mobilizarea forțelor locale problema 
se putea rezolva de mult. (Nicolae 
Chivu, pensionar).
• NICI DUPĂ CINCI LUNI 

DE AȘTEPTARE. în luna oc
tombrie. anul trecut, am cum
părat de la magazinul pentru 
desfacerea mobilei din orașul 
Dej o masă de televizor „Me
lodia", fabricată la C.I.L. r- Sighet. 
Cum la vremea respectivă nu mi 
s-au dat si cristalele de la vitrină, 
pe motiv că magazinul nu le pri
mise de la fabrică, mi s-a spus să 
revin. De atunci am tot revenit, 
cheltuind destul de mulți bani cu 
transportul de la Gherla, unde lo
cuiesc. și pină în orașul Dej. De 
ce acceptă comerțul să nună in 
vînzare obiecte de mobilier des
completate ? (G. Olteanu. Gherla, 
județul Cluj).
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA EXPOZIȚIA NA ȚIONALĂ A CREA ȚIEJ ȘTIINȚIFICE Ș[ TEHNICE
(Urmare din pag. I)
meni ai muncii la activități de crea
ție științifice și tehnologice, la solu

Aprecieri și exigențe formulate

constructorilor de mașini
Vizita începe cu sectorul rezervat 

industriei construcțiilor de mașini — 
ramură chemată să asigure dotarea 
tehnică a tuturor sectoarelor econo
miei naționale, la nivelul cerințelor 
și exigențelor impuse de revoluția 
tehnico-științifică.

Industria construcțiilor de mașini, 
care în ultimul timp a cunoscut un 
ritm accelerat de dezvoltare și mo
dernizare, este reprezentativ înfăți
șată printr-un mare număr de .pro
duse noi și modernizate, tehnologii 
perfecționate, sisteme înaintate de 
organizare și conducere a producției 
și a muncii, rod al gindirii originale 
românești. Grafice și exponate dau 
măsura dezvoltării impetuoase a 
producției de instalații industri
ale, de mașini și utilaje. în con
dițiile reducerii cheltuielilor de 
fabricație, a consumurilor de materii 
prime și materiale, de combustibil și 
energie, pentru o eficiență economică 
sporită, evidențiind, în același timp, 
eforturile conjugate, ale cercetării și 
producției pentru ridicarea continuă 
a performantelor tehnice si calitative, 
a gradului de competitivitate pe plan 
mondial.

în cadrul mișcării de creație teh- 
nico-stiințifică de masă. în anii 
1976—1977 au fost concepute sau mo
dernizate 720 produse. 560 de tehno
logii și 240 sisteme de organizare și 
conducere a producției și a muncii. 
Contribuția creației tehnico-științifice 
la sporirea producției în industria 
construcțiilor de mașini. în anul 1977, 
se ridică la peste 450 milioane lei, 
in condițiile în care cheltuielile 
de producție si investiții au fost re
duse cu 600 milioane lei, iar impor
tul de mașini, utilaje si tehnologie a 
a fost diminuat cu mai mult de 130 
milioane lei valută.

Conducerea ministerului de resort 
informează despre rezultatele înre

înzestrarea cu tehnici

și tehnologii de nivel mondial

— sarcină prioritară
Preocuparea oamenilor de știință, a 

cercetătorilor, a muncitorilor și spe
cialiștilor pentru modernizarea tu
turor sferelor de activitate apare 
evidentă și în sectorul rezervat elec
tronicii. ramură căreia ii revin, in a- 
cest cincinal al revoluției tehnico-șți- 
ințifice, sarcini deosebite in generali
zarea progresului tehnic. Eforturile 
lor sint oglindite in gama variată de 
echipamente pentru extinderea pre
lucrării automate a datelor si proce
selor tehnologice, de aparate de mă
sură și control, pentru investigații in
dustriale și de laborator, diferite 
tipuri de calculatoare electronice, de 
alte sisteme, echipamente si apara
tură de mare complexitate si finețe.

Remarcind maturitatea la care a 
ajuns industria noastră electronică, 
secretarul general al partidului preci
zează că este momentul de a se trece 
la realizarea unor tipuri de calcula
toare mari, la creșterea gradului de 
integrare a fabricației calculatoarelor, 
la reducerea importului de asemenea 
echipamente costisitoare.'

Institutul central de fizică a pre
zentat în cadrul expoziției o serie de 
produse si tehnologii moderne, con
cretizate în instalații pentru sudură, 
călire. nitrurare si topire cu fascicu
le de electroni si ioni, care permit 
obținerea unor importante economii 
de materiale speciale, costisitoare și. 
in același timp. înzestrarea industriei 
noastre cu tehnici și tehnologii de 
nivel mondial. Au reținut atenția 
noile sortimente de materiale cu 
proprietăți speciale : supraconduc- 
tori. semiconductor!, piezoelectrice 
etc., de o deosebită utilitate in in
dustriile chimică, metalurgică, con
structoare de mașini si aeronautică.

Apreciind realizările în acest do
meniu, secretarul general al parti
dului a recomandat fizicienilor 
să-și concentreze eforturile in direc
ția sporirii producției de astfel de 
materiale și să coreleze mai bine 
activitatea lor cu cea a specialiști
lor din alte ramuri.

Cercetătorii. inginerii tehnologi, 
ceilalți specialiști si muncitori din 
domeniul fizicii au prezentat, de ase
menea. noile realizări in domeniul la- 
serilor și al utilizării acestora. Din
tre rezultatele obținute au fost re
marcate. de asemenea, cele pri
vind crearea combustibililor și 
materialelor nucleare pentru vii
toarele centrale nuclearo-electrice. 
în standurile rezervate acestui sec
tor au fost expuse, de aseme
nea. o serie de realizări privind 
aplicațiile tehnicilor și tehnologiilor 
nucleare în prospecțiunile geofi
zice, industriile minieră, metalur

Creația tehnică de masă

in slujba valorificării superioare

a resurselor naturale
Emulația în domeniul creației ști

ințifice si tehnice din prima etapă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" a antrenat peste 35 000 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, cerce
tători și proiectanți din ramura eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții. Ministrul de resort in

ționarea obiectivelor cbmplexe cu 
care este confruntată înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economi
că și socială a țării.

gistrate în îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere incredințate acestui 
sector de conducerea de partid și de 
stat, personal de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, privind realizarea unor 
produse de înaltă tehnicitate si com
plexitate. comparabile cu ce se reali
zează astăzi pe plan mondial, tipi
zarea produselor, reducerea consu
murilor de materii prime. îndeosebi 
de metal, prin aplicarea unor tehno
logii moderne de prelucrare, diversi
ficarea și continua înnoire a gamei 
de produse. în acest context, sînt 
prezentate noi sisteme de mașini cu 
comandă-program și afișaj numeric, 
de mare complexitate tehnică, ce 
asigură o precizie in execuție de or
dinul micronilor, motoare electrice 
concepute pe baza unor soluții con
structive de înaltă eficientă teh
nică și economică. Este pusă in 
evidență preocuparea constantă de 
transpunere în practică a indi
cației date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind introducerea cu 
mai multă hotărîre în fabricație a 
motoarelor diesel și diversificarea a- 
cestora în concordantă cu cerințele 
economiei naționale, cu efortul, des
fășurat la scară națională, pentru 
economisirea combustibililor, cu pre
cădere a celor superiori.

Apreciind succesele înregistrate de 
institutele de cercetare, inginerie teh
nologică și proiectare, de întreprinde
rile constructoare de mașini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se trea
că la fabricarea în serie tipizată a 
motoarelor diesel, cu consumuri re
duse de combustibil, să se grăbească 
asimilarea motoarelor electrice de 
mare putere, paralel cu continuarea 
investigațiilor pentru creșterea du
ratei de funcționare a motoarelor de 
acest tip destinate instalațiilor de 
foraj.

gică, chimică, constructoare de ma
șini. electronică, agricultură, medicină. 
Un loc aparte l-au deținut instalațiile 
și aparatele pentru supravegherea și 
protecția mediului înconjurător îm
potriva poluanților.

Standurile industriilor energetică 
și metalurgică — vizitate in conti
nuare de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— pun in evidență contribuția con
cretă, de înaltă eficiență, adusă de 
cercetarea și ingineria tehnolo
gică proprie. de mișcarea de 
creație tehnico-științifică de masă 
la materializarea prețioaselor in
dicații date de secretarul gene
ral al partidului cu privire la 
valorificarea superioară a bogățiilor 
naturale și resurselor energetice ale 
țării. O diversitate de dispozitive, in
stalații, tehnologii, prezente in expo
ziție, fac dovada preocupării ener- 
geticienilor pentru elaborarea și a- 
plicarea de tehnici care asigură creș
terea siguranței în funcționarea in
stalațiilor și reducerea consumurilor 
specifice de combustibil, a consumu
lui tehnologic la producerea și trans
portul energiei electrice. Secretarului 
general al partidului i-au fost pre
zentate. în machete, soluțiile de 
utilizare de tipuri noi de ener
gie — solară, geotermică, eoliană.

Schemele si diagramele, produsele 
finite oglindesc eforturile metalur- 
giștilor îndreptate în direcția asimi
lării de tehnologii și produse noi.
reducerii consumului de metal, 
concomitent cu diversificarea si
ridicarea calității fantei. otelu
lui. laminatelor. Sint elocvente
realizările obținute in asimilarea 
unor oteluri inalt aliate pentru 
fabricarea de scule, de diferite 
piese de mare rezistentă, profile spe
ciale. țevi și tuburi pentru forajul 
de mare adincime. benzi si table e- 
lectrotehnice. a altor produse în 
măsură să satisfacă cerințele si exi
gentele în continuă creștere âle in
dustriei constructoare de mașini, să 
ducă la eliminarea importurilor ne
justificate. Sint prezentate soluțiile 
noi puse la punct de cercetători si 
proiectanți pentru utilizarea intr-o 

“proporție mai ridicată a cărbunilor 
indigeni la producerea cocsului, pen
tru obținerea de oteluri de înaltă 
puritate, de profile si benzi din alu
miniu de largă utilitate în economie.

Secretarul general al partidului a 
cerut ministerului de resort să asi
gure continuarea în ritm mai sus
ținut a muncii de cercetare si ingi
nerie pentru perfectionarea tehnolo
giilor de elaborare si laminare a 
metalului, reducerea consumului de 
metal si energie.

formează pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu că aplicarea în practică a 
rezultatelor cercetărilor, inovațiilor, 
invențiilor, a studiilor privind îmbu
nătățirea organizării producției si a 
muncii s-a concretizat în obținerea 
unui spor de producție de peste 470 
milioane lei. în creșterea, in 1977, cu

39 la sută a valorii produselor obți
nute dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă fată de 1976. a ponderii 
produselor noi cu 46 la sută. în redu
cerea consumurilor materiale și 
însemnate cantități de energie elec
trică și combustibil. în domeniul e- 
conomiei forestiere și prelucrării 
lemnului, inginerii. tehnicienii și 
muncitorii din unitățile productive, 
de cercetare și proiectare și-au con
centrat întreaga lor capacitate crea
toare pentru găsirea unor soluții și 
mijloace care să asigure valorifica
rea superioară, complexă a masei 
lemnoase, diversificarea și îmbună
tățirea calității producției de mobilă 
și a altor bunuri, în concordanță cu 
cerințele pieței interne și ale bene
ficiarilor de peste hotare.

Mișcarea de invenții și inovații în 
aceșt important sector al economiei 
naționale a îmbrățișat o paletă largă 
de obiective vizind, in primul rind, va
lorificarea cu maximă eficiență eco
nomică a materiilor prime și mate
rialelor, a subproduselor, reducerea 
importurilor și autoutilarea. Această 
preocupare a avut ca rezultat, in ul
timul an, obținerea de materiale de 
mai bună calitate și largă utilitate 
în industriile de prelucrare a lem
nului, materialelor de construcții, 
care au contribuit la sporirea și di
versificarea producției. Sint prezen
tate mașini și utilaje de înalt ran
dament, realizate în întreprinde
rile ministerului, pentru unitățile 
de exploatare și prelucrare a lem
nului și de materiale de construcții.

Remarcind modelul unui nou tip 
de funicular, superior celor cunoscu
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor din acest sector 
să-și concentreze eforturile pentru a 
găsi soluții care să permită reali

Eforturile rodnice ale cercetării

in domeniul industriei chimice
în continuare, se vizitează standul 

industriei extractive — ramură în 
care cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică, efectuate atît în in
stitutele de specialitate și de în- 
vățămînt, cît și în unitățile produc
tive. a avut o contribuție substanțială 
la creșterea si modernizarea produc
ției. Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
sînt prezentate rezultatele obținute în 
cadrul acțiunilor de stimulare a pro
gresului tehnic : realizarea a peste 
1 300 produse noi si îmbunătățite, a- 
plicarea a peste 400 tehnologii mo
deme. perfectionarea sistemelor de 
organizare si conducere a muncii si 
producției. Sint analizate cu interes 
exponate ce reprezintă creații de va
loare în domeniul mecanizării lucră
rilor de extracție a cărbunelui si mi
nereurilor neferoase, tehnologiile de 
obținere a unor minerale utile din 
concentrate cu conținut redus, alte so
luții de valorificare cu eficientă spo
rită a bogățiilor subsolului patriei 
noastre.

Dintre noile produse atrage aten
ția macheta instalației de fo
raj de mare adîncime F-200 D.E. 
Adîncimea la care se poate exe
cuta forajul — 10 000 metri —
ca si calitățile sale în exploa
tare o Situează printre realizări
le de vîrf pe plan mondial în produc
ția de utilai petrolier. O altă creație 
tehnică valoroasă — prezentată se
cretarului general — este si instala
ția de montat prefabricate din be- 
ton-armat pentru susținerea galerii
lor în minele de cărbuni, precum și 
metoda de teledetecție utilizată la 
determinarea si interpretarea datelor 
privind structurile geologice, care 
constituie si eâ o premieră româ
nească.

Industria chimică, ramură de vîrf 
a economiei naționale în care se evi
dențiază deosebit de pregnant rezul
tatele efortului de cercetare și ingine
rie tehnologică depus în institutele de 
profil în strînsă colaborare cu 
unitățile productive, ocupă în cadrul 
expoziției un loc de frunte. Rolul de 
maximă însemnătate pe care îl au 
cercetarea științifică si dezvoltarea 
tehnologică în acest domeniu este 
ilustrat semnificativ de rezultatele 

zarea unor instalații de acest gen pe 
baza folosirii si a efectului gravita
țional. astfel incit acestea să funcțio
neze cu un consum de energie sub
stanțial redus.

în industria materialelor de con
strucții. creativitatea tehnică a fost o- 
rientată în ultimul timp, potrivit in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, spre diversificarea produc
ției și realizarea unor prefabricate u- 
șoare. suple, rezistente, cu consumuri 
reduse de oțel-beton si ciment. Cerce
tarea și proiectarea . efectuate in in
stitutele de profil si întreprinderile 
de specialitate s-au soldat cu pu
nerea la punct a unor tehnologii 
care au asigurat producerea de pre
fabricat® din beton armat cu grad 
ridicat, de finisare si echipare, 
de grinzi, elemente de plansee. 
plăci de faianță, care dau posibili
tatea realizării unor construcții 
ușoare, ieftine si cu finisaje superi
oare. Este prezentată macheta unei 
ingenioase instalații experimen
tale pentru uscarea produselor 
ceramice, care folosește ca agent 
termic energia solară. Specialiș
tii informează că, pe baza rezulta
telor obținute, vor continua efor
tul pentru trecerea la o nouă etapă, 
în care să se realizeze concentrarea 
Si stocarea energiei solare pentru pe
rioade lipsite de soare, vor extinde 
utilizarea acestui modem si economi
cos sistem în numeroase alte între
prinderi de acest profil.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a ce
rut institutelor de profil ale mi
nisterului să grăbească definitivarea 
tehnologiilor privind utilizarea fibrei 
de sticlă la producerea elementelor 
de construcție, procedeu ce va con
tribui la diminuarea greutății aces
tora și a consumurilor de oțel-beton 
și ciment.

obținute în cadrul Institutului cen
tral de chimie. Această presti
gioasă unitate științifică a tării a 
furnizat documentații pentru asimi
larea. în anul trecut, a 1 500 produ
se noi si reproiectate. între acestea 
se detașează cauciucul polibutadie- 
nic. foarte rezistent la îmbătrînire, 
înlocuind cu succes cauciucul natu
ral. la fabricarea anvelopelor, pre
cum si, în alte domenii, noile tipuri 
de erbicide și fungicide, de mase 
plastice, de coloranti realizați prin 
folosirea materiilor prime indigene.

Ministrul industriei chimice evi
dențiază succesele obținute în di
recția realizării programelor de va
lorificare superioară a resurselor na
turale si crearea de noi înlocuitori 
sintetici, valorificarea subproduselor 
si deșeurilor, a minereurilor sărace, 
perfecționarea proceselor tehnolo
gice.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
se raportează că în acest cincinal, in 
domeniul industriei chimice, se vor 
realiza circa 330 noi obiective, unde 
vor fi aplicate 490 de tehnologii mo
derne. la finalizarea cărora cerceta
rea si proiectarea proprie dețin o 
pondere de peste 85 la sută. Exami
narea exponatelor, aprecierea ca
racteristicilor lor calitative a re
levat. totodată, preocuparea colecti
velor de cercetare și inginerie pe 
linia sporirii continue a eficienței 
economice a producției, a diminuă
rii progresive a importurilor, a creă
rii de posibilități mult mai largi 
pentru diversificarea exportului.

Un loc important în cadrul activi
tății de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică în domeniul chimiei 
l-au ocupat atragerea în colective de 
profil a unui număr sporit de munci
tori cu înaltă calificare șl cadre teh
nice cu pregătire medie, creșterea nu
mărului de inventatori și inovatori în 
unitățile productive, orientarea mai 
pregnantă a activității lor în direcția 
soluționării celor mai stringente pro
bleme ale înnoirii producției.

Progresul tehnic 

și satisfacerea tot mai bună 

a cerințelor populației
Ampla acțiune de stimulare a 

creației tehnico-științifice de masă 
desfășurată în cadrul primei etape 
a Festiyalului național „Cîntarea Ro- 
mâniei" a declanșat și în industria 
ușoară numeroase inițiative. Ele vi
zează dezvoltarea laturilor calitative 
ale producției, ridicarea gradului de 
mecanizare și automatizare, perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație, 
îmbunătățirea , organizării muncii, 
folosirea superioară a materiilor 
prime și diminuarea consumurilor 
specifice.

Ministrul industriei ușoare informea
ză pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că prin investiția de gindire crea
toare făcută de cei peste 33 000 de 
participanți la această valoroasă ac
țiune, în întreprinderile industriei 
ușoare au rezultat mai mult de 
22 600 de. produse noi sau moderni
zate. A crescut numărul invențiilor 
și inovațiilor prin a căror aplicare 
se asigură folosirea mai, largă a În
locuitorilor, reducerea costurilor de 
producție. Expoziția pune în valoare 
efortul depus de specialiști și mun
citori pentru ca, prin aplicarea unor 
măsuri tehnice și tehnologii mo
derne, să realizeze bunuri de con
sum mai trainice și de calitate supe
rioară, care asigură, totodată, valori
ficarea largă a surselor de materii 
prime indigene.

Tovarășului Nicolae Ceausescu îi 
sint prezentate, printre altele, mașina 
de imprimare a produselor confecțio
nate în patru culori, care asigură o 
înaltă eficientă economică, instalația 
de preuscare pentru materiale textile, 
care folosește căldura degajată de la 
mașinile de uscat, mașina de sitogra- 
fiat farfurii, cu parametri similari u- 
tilajelor pe plan mondial. Sînt. de 
asemenea, prezentate alte instalații, 
dispozitive si tehnologii originale ce 
conferă însușiri superioare țesături
lor, confecțiilor, tricotajelor, sticlăriei, 
articolelor de pielărie, contribuie la 
sporirea productivității muncii, redu
cerea consumului de energie.

Sînt vjzitate standurile rezervate 
telecomunicațiilor, informaticii, sănă
tății, biologiei, meteorologiei și ale 
altor sectoare de cercetare, inginerie 
și producție. Cu acest prilej au fost 
prezentate secretarului general . al

Fertilitatea integrării

invățămîntului
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cu cercetarea și producția
Secretarul general al partidului 

vizitează apoi standul rezervat in 
exclusivitate creației tehnico-științi
fice a pionierilor, elevilor și stu
denților. Cei mai tineri participanți la 
activitatea de creație tehnico-științifi
că de masă demonstrează și in această 
expoziție, prin semnificative reali
zări, realismul profund al măsurilor 
luate de conducerea partidului și 
statului nostru, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de integrare 
a procesului instructiv-educativ cu 
producția, cu cerințele vieții. Sînt 
prezentate cele mai reprezentative 
lucrări din cele peste 63 700 prezen
tate la prima ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României" de 
mai mult de 134 000 pionieri și șco
lari din întreaga țară, cuprinși în 
78 500 cercuri tehnico-aplicative și 
științifice. Sînt expuse, între altele, 
dispozitivul de acupunctură brevetat 
ca invenție și realizat la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din Plo
iești, acumulatorul didactic pentru 
laboratorul de fizică și chimie rea
lizat la Școala generală nr. 114 din 
Capitală.

La standul ce înfățișează activita

partidului noi sisteme de emisie-re- 
cepție, sisteme noi de prelucrare au
tomată a informațiilor, medicamen
te , și apșxiițe medicale realizate pe 
concepție proprie, produse noi bio
logice cu utilizări eficiente în agri
cultură, zootehnie și medicină, pre
cum și sisteme noi de prognoză și 
supraveghere meteorologică a teri
toriului.

Ramura agriculturii șl industriei 
alimentare este prezentă , cu rezultate 
care reflectă preocuparea pentru 
creșterea aportului științei și tehnicii 
la realizarea unei agriculturi moderne, 
intensive șl de înaltă productivitate, 
capabilă să satisfacă în tot mai mare 
măsură cerințele crescînde de consum 
ale populației si de materii prime ale 
industriei. Secretarul general al parti
dului este informat despre modul in 
care tehnologiile modeme de lucrare 
a pămîntului si soiurile de mare pro
ductivitate, diferitele mașini și u- 
tilaje puse la punct de cercetă
torii și proiectanții români influ
ențează sporirea producției vege
tale si animale. Prin intermediul unor 
produse, panouri si grafice este înfă
țișată gama largă de soiuri si hibrizi 
de mare productivitate creați în ul
tima perioadă de institutele si sta
țiunile de cercetări, care, înmulțiți ți 
extinsi în cultură, vor asigura crește
rea recoltelor, contribuind la realiza
rea prevederilor actualului cincinal 
privind producția de cereale, plante 
tehnice, de legume, struguri si fructe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă și de această dată oame
nilor de știință, celorlalți spe
cialiști să-și concentreze și mai 
mult eforturile pentru a obține 
soiuri mai productive, care șă fie 
cit mai repede introduse în pro
ducție, să îmbunătățească perma
nent tehnologiile la fiecare cultură, 
ca întreaga lor activitate să fie 
nemijlocit legată de cerințele agri
culturii moderne și nevoile econo
miei naționale.

în continuare, standurile rezerva
te industriei alimentare oglindesc 
preocupările și în acest sector pen
tru creșterea și diversificarea pro
ducției, a prezentării și desfacerii 
acesteia în condiții de calitate spo
rită si eficientă economică.

tea de cercetare tehnico-științifică 
din cadrul învățămintului liceal și 
profesional — ilustrîndu-se mate
rializarea concepției conducerii par
tidului nostru, a secretarului său ge
neral de integrare a învățămintului 
cu cercetarea și producția — este 
prezentată bogata activitate din 
rețeaua de ateliere și laboratoa
re, care numără în actualul an 
de învățămînt peste 260 000 de 
locuri de muncă. Numai in anul
1977, in aceste ateliere și laboratoare 
a fost realizată o producție indus
trială ce depășește suma de 715 mi
lioane lei. Din fantezia si căutările

născut numeroase 
care un tip de 
presa manopneu- 

pentru optică geo

școlarilor s-au 
produse. între 
strung paralel, 
matică. trusa
metrică. de un real interes di
dactic.

Acest bogat stand al expoziției in
clude, la loc de frunte, creația teh- 
nico-științifică a peste 44 000 de stu- 
denți reuniți în activitatea de cerce
tare și proiectare în cadrul a 
peste 4 700 de colective. Alături 
și împreună cu ei lucrează eu 
pasiune cadre didactice și spe

cialiști din toate domeniile de ac
tivitate, asigurindu-se astfel transfe
rul de cunoștințe și experiență a ce
lor cu îndelungată practică și solidă 
pregătire viitorilor specialiști.

în continuare sînt .vizitate compar
timentele rezervate cărții științifice 
și tehnice. Lucrările prezentate oferă 
o imagine semnificativă a producției 
de carte științifică și tehnică chemată 
să contribuie la formarea omului 
nou, la ridicarea nivelului general de 
cunoaștere al maselor largi, la infor
marea acestora cu cele mai noi rea
lizări ale epocii contemporane.

★
Un loc aparte este rezervat recen

telor documente de partid și. de 
stat, operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate in țară și străi
nătate. Pe un panou sînt consemnate 
date legate de activitatea de tipărire, 
de către editurile românești, a opere
lor secretarului general al partidului, 
apărute în română și în limbile na
ționalităților conlocuitoare, precum 
și în alte limbi : 417 titluri în aproa
pe 18 milioane de exemplare, numai 
în perioada 1969—1978. Volume cu- 
prinzind texte alese din scrierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sau 
dedicate personalității sale, scoase de 
edituri de peste hotare în semn de 
înaltă apreciere și considerație față 
de contribuția remarcabilă adusă de 
șeful statului român la cauza păcii, 
a colaborării și prieteniei intre po
poare, la promovarea unor noi prin
cipii și norme de relații în viața in
ternațională.

Este expusă la loc de frunte lu
crarea tovarășei Elena Ceaușescu 
„Cercetări în domeniul sintezei si 
caracterizării compușilor macromo- 
leculari", editată în limbile română, 
engleză și germană. Sint prezentate 
noi cercetări, descoperiri și invenții 
din diverse domenii ale științei și 
tehnicii, ca și implicațiile social-uma- 
ne ale acestora, volume menite să lăr
gească viziunea teoretică și practică 
asupra lumii. în standuri se află tra
tate științifice, dicționare și enciclope
dii, manuale școlare și universitare, 
apărute în limbile română si ale na
ționalităților conlocuitoarei lucrări 
de largă informare din domenii vi- 
zînd organizarea și conducerea eco
nomiei. Sint expuse volume aoarti- 
nînd unor serii și colecții cunoscute 
destinate ridicării nivelului profesio
nal al muncitorilor, inginerilor si 
tehnicienilor, precum si de popu
larizare a științei și tehnicii. Sînt pre
zentate realizările și perspectivele 
sistemului național de informare și 
documentare tehnico-științifică. Date 
sintetice pun în lumină preocuparea 
constantă pentru editarea cărții știin
țifice și tehnice. în perioada 1976— 
1977 au apărut 1 544 titluri. într-un 
tiraj de peste 26 milioane de exem
plare, la care se adaugă 1 868 de 
manuale tehnico-profesionale si 
cursuri universitare. într-un tiraj ce 
depășește 56 milioane exemplare.

Vizitarea Expoziției naționale a 
creației științifice și tehnice ia sfirșit 
pe platoul din apropierea pavilionu
lui central, unde sînt expuse cele 
mai noi tipuri de autocamioane, 
basculante, tractoare, locomotive si 
vagoane, utilaje pentru șantierele de 
construcții, pentru mecanizarea agri
culturii. autoturisme de oraș si de 
teren.

Secretarul general al partidului re
marcă si la această secțiune repre
zentativă a expoziției preocuparea 
institutelor de cercetare si inginerie 
tehnologică, a întreprinderilor pro
ducătoare pentru realizarea unor 
produse care să satisfacă cit mai de
plin cerințele în creștere ale econo
miei noastre naționale, să reunească 
caracteristicile tehnico-functionale la 
nivelul exigentelor de pe piața 
mondială.

în încheiere, mulțumind pentru 
recomandările prețioase date pe 
parcursul vizitării expoziției, tova
rășul Ion Ursu asigură pe secretarul 
general al partidului că oamenii 
muncii, tineri si virstnici. români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități. de toate profesiile si califi
cările. care activează in domeniul 
creației științifice și tehnice, vor 
munci cu hărnicie si pasiune pentru 
sporirea contribuției științei si teh
nologiei românești la realizarea ma
rilor sarcini puse în fata națiunii 
noastre de Programul partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul 
României.
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Cronica lunii martie înscrie un șir 
î evenimente deosebit de impor

tante care au polarizat atenția opi
niei publice din țara noastră — în
trunirea unor înalte foruri de 
partid și de stat, a unor organisme 
obștești, care au adoptat măsuri 
privind deopotrivă activitatea poli
tică. economică și socială. De o mare 
varietate — toate aceste măsuri au 
un numitor comun : preocuparea 
neslăbită a partidului pentru mobi
lizarea energiilor creatoare ale în
tregului popor în vederea înfăptui
rii exemplare a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale.

între evenimentele lunii - martie, 
indiscutabil, un loc central ii ocupă 
PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 
22—23 MARTIE. Ideea cardinală in 
jurul căreia s-au axat lucrările 
acestei plenare — remarcabilă prin 
multitudinea și stringenta probleme
lor abordate, prin importanta măsu
rilor pe care le-a adoptat — o con
stituie punerea în deplin acord a 
cadrului organizatoric democratic 
foarte larg realizat în ultimul dece
niu cu mecanismul economico-finan- 
ciar.

Cuvîntarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus limpede în evidență direcțiile 
majore, esențiale în care sînt orien
tate multiplele măsuri adoptate de 
plenară pentru perfectionarea con
ducerii și planificării economico-fi- 
nanciare. Tocmai pornind de la im
perativul lichidării fenomenelor de 
centralism excesiv — devenite o 
frînă în calea bunei activități eco
nomice — a practicilor birocratice, 
aceste măsuri sint menite să deter
mine sporirea răspunderii organelor 
centrale economico-financiare în so
luționarea problemelor pe care le 
ridică viața de zi cu zi, creșterea 
rolului activității de planificare și a 
celei financiare în îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare in ritmuri 
înalte a forțelor de producție, ma
nifestarea inițiativei și răspunderii 
întreprinderilor și centralelor in 
planificarea propriei lor activități, 
așezarea pe o bază mai temeinică a 
autoconducerii muncitorești. Măsu
rile adoptate au drept scop să 
asigure afirmarea mai puternică a 
răspunderii fiecărui colectiv de 
muncă în gospodărirea cu maximum 
de eficiență a părții din avuția na
țională ce i s-a încredințat spre 
administrare, stimularea creșterii 
eficientei economice, cointeresarea 
mai puternică a oamenilor muncii 
în valorificarea superioară a resur
selor existente și obținerea de re
zultate superioare. Un important in
strument în acest scop îl constituie 
ansamblul măsurilor supuse dezba
terii publice de plenară, privind par
ticiparea ia beneficii a oamenilor 
muncii.

în cadrul lucrărilor plenarei, ca și 
în cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost, de asemenea, re
zervat un loc important problemelor 
privind creșterea rîndurilor partidu
lui, structura sa organizatorică, pre
cum și politica sa de cadre. 
Rapoartele dezbătute și aproba
te de plenară în acest sens au 
reliefat bunele rezultate dobîndite, 
precum și sarcinile ce revin in con
tinuare organizațiilor de partid pe 
linia îmbunătățirii compoziției mun
citorești a partidului, întăririi carac
terului său de clasă și a disciplinei 
ferme a membrilor săi, aplicării cu 
strictețe a principiului muncii colec
tive îțj politica de cadre, respectării 
criteriilor politice, profesionale și 
morale pe care trebuie să le întru
nească cei propuși în munci de răs
pundere — sarcini ce răspund, în e- 
sență, cerinței exercitării în tot mai 
bune condiții a rolului conducător 
al partidului, al organelor și organi
zațiilor sale în toate domeniile de ac
tivitate. Continua întărire a rîndurilor 
partidului, creșterea numerică și ca
litativă a rîndurilor sale exprimă 
concludent autoritatea de care se 
bucură politica partidului, influența 
covîrșitoare a ideilor sale, prestigiul 
pe care și l-au cîștigat comuniștii in 
complexa activitate de dezvoltare a 
României pe calea progresului eco- 
nomico-social.

O pondere însemnată în cuvîntarea 
secretarului general al partidului, in 
lucrările plenarei, au avut, totodată, 
problemele perfecționării legăturilor 
partidului și statului cu masele. Din 
acest unghi de vedere a fost anali

zată activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii, relevîn- 
du-se faptul pozitiv că tot mai mulți 
oameni ai muncii se adresează orga
nelor de partid și de stat cu probleme 
de ordin personal, cit mai ales cu 
numeroase probleme de interes ge
neral, ceea ce constituie o expresie 
a atitudinii înaintate, a spiritului de 
răspundere al cetățenilor față de în
făptuirea politicii partidului. S-a 
subliniat, totodată, necesitatea creș
terii receptivității și a răspunderii 
organelor de partid și de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești pen
tru soluționarea tuturor sesizărilor.

Hotărîrea ce a fost adoptată de 
plenară, precum și Legea cu privire 
la activitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii votată de 
SESIUNEA MARII ADUNĂRI NA
ȚIONALE reprezintă importante in
strumente de perfecționare a acestei 
activități, în spiritul democratismu
lui consecvent. în cadrul aceleiași 
sesiuni a organului suprem al pu
terii de stat a fost adoptată și Legea 
privind apărarea civilă in Republica 
Socialistă România, menită să creeze 
cadrul legislativ necesar mobilizării 
tuturor resurselor umane și materiale 
în realizarea sarcinilor de apărare 
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divilă, ca parte integrantă a sistemu
lui național de apărare.

Sub imperativul creării celor mai 
bune condiții pentru înfăptuirea 
exemplară a politicii partidului, a 
hotăririlor adoptate de Congresul ai 
XI-lea și de Conferința Națională a 
partidului s-au desfășurat în luna 
martie și ȘEDINȚA DE LUCRU A 
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
urmată de ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R., ambele prezidate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In acest context 
au fost soluționate unele probleme 
organizatorice și de cadre, adoptîn- 
du-se un ansamblu de măsuri pri
vind : alegerea unor noi membri în 
Comitetul Politic Executiv șl în Se
cretariatul C.C. al P.C.R. ; reparti
zarea unui șir de cadre în diferite 
munci de înaltă răspundere în or
gane superioare de partid și de stat, 
modificări în componența guvernului, 
cit și a conducerii unor ministere. 
Toate aceste măsuri au fost determi
nate de necesitatea unei mai judici
oase repartizări a forțelor, a organi
zării în condiții tot mai bune a acti
vității de conducere pe linie de 
partid și de stat, a întăririi unor sec
toare de bază din economie. Tot
odată, ele au exprimat consecvența 
cu care partidul nostru aplică prin
cipiul rotației periodice a cadrelor, 
principiu ce răspunde necesității ma
jore ca în munca de conducere să se 
afle un număr tot mai mare de ca
dre cu o experiență multilaterală 
care să cunoască specificul atît al 
muncii de partid, cit și al muncii de 
stat.

Preocuparea partidului pentru fo
losirea intensă a cadrului larg de 
exercitare a democrației noastre so
cialiste s-a reflectat pregnant în luna 
martie prin desfășurarea CONFE
RINȚEI PE ȚARA A PREȘEDIN
ȚILOR CONSILIILOR POPULARE 
— manifestare precedată de confe
rințele județene ale deputaților con
siliilor populare.

într-o atmosferă de înaltă exigență 
și responsabilitate proprie dezbate
rilor noastre democratice, conferința 
a analizat modul în care au acționat 
si acționează consiliile populare, toți 
oamenii muncii pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidului 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă armonioasă a județelor, contigua 
propășire și buna gospodărire a tutu
ror localităților, a stabilit căile de 
acțiune pentru realizarea în condiții 

optime a acestor obiective — de la 
creșterea producției industriale și a- 
gricole. sistematizarea teritoriului și 
localităților, realizarea programului 
de locuințe si pînă la sarcinile pri
vind aprovizionarea populației, ex
tinderea si diversificarea serviciilor, 
activitatea politico-educativă. pregă
tirea forței de muncă, atragerea tu
turor cetățenilor la întreaga viată e- 
conomico-socială etc.

Un rol esențial în cristalizarea pro
gramului de lucru al consiliilor popu
lare pentru etapa următoare l-a avut 
Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu acest prilej. 
Chintesența acestui program o con
stituie îmbinarea armonioasă a prin
cipiului centralismului democratic cu 
principiul autonomiei, al autocondu
cerii și autogestiunii. Aceasta presu
pune folosirea intensă a cadrului de
mocratic larg existent in societatea 
noastră, atragerea mai puternică a 
maselor la conducerea întregii acti
vități economico-sociale.

Unitatea monolitică a societății 
noastre, reflectată pregnant în luările 
de cuvînt ale participantilor la amin
tita conferință — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
s-a evidențiat puternic în cursul lu
nii martie și prin desfășurarea PLE
NARELOR CONSILIILOR JUDEȚE-

NE ALE OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARĂ ȘI 
GERMANĂ, desfășurate in 16 județe 
ale țării, cărora le-au urmat plena
rele consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, respectiv, 
germană.

Odată mai mult a fost pusă în lu
mină. prin lucrările acestor plenare, 
principialitatea, consecventa si modul 
creator în care a fast rezolvată de 
către partid problema națională în 
tara noastră, rezolvare care a asigu
rat deplina egalitate în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, continua con
solidare a acestei egalități prin dez
voltarea economică armonioasă a tu
turor județelor tării, posibilitatea de 
a beneficia deopotrivă de toate în
făptuirile noii orînduiri, dezvoltarea 
vieții cultural-artistice si înflorirea 
valorilor culturale ale naționalităților 
conlocuitoare.

Tocmai această realizare esențială 
a societății noastre socialiste a de
terminat întărirea și mai puternică 
a solidarității și frăției tuturor oa
menilor muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, sentimente ce au fost 
puternic exprimate în lucrările ple
narelor, în luările de cuvînt ale par
ticipantilor, în telegramele adresate 
Comitetului Central al partidului, se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, odată cu angaja
mentul solemn al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germană 
de a-și aduce contribuția tot mai 
substanțială, împreună cu poporul 
român, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, la în
florirea patriei comune — Republica 
Socialistă România.

Vibrante angajamente în vederea 
transpunerii în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale, a îndeplinirii cu 
cinste a înaltelor îndatoriri ce le re
vin în viața economică și socială 
și-au asumat milioanele de femei ale 
țării — muncitoare, țărănci, intelec
tuale, fără deosebire de naționalitate 
— cu prilejul desfășurării adunărilor 
și conferințelor de dări de seamă și 
alegeri ale comisiilor de femei în 
pregătirea Conferinței pe țară a fe
meilor.

Este semnificativ faptul că aceste 
adunări au avut loc în preajma săr
bătoririi „Zilei internaționale a fe
meii"— eveniment remarcabil salutat 
prin MESAJUL ADRESAT DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
CĂTRE TOATE FEMEILE DIN

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMA
NIA. O dată mai mult și-au găsit 
expresia în aceasta înalta cinstire 
de care se bucură femeile în socie
tatea noastră, aprecierea deosebită 
dată rolului si contribuției lor la 
progresul și prosperitatea patriei.

Luna martie — ultima din primul 
trimestru al anului — s-a remarcat 
deopotrivă prin rodnica activitate des
fășurată de colectivele de muncă din 
economie. în această perioadă au fost 
realizate însemnate cantități de pro
duse peste plan, care se adaugă la 
bilanțul rodnic, din primii doi ani 
ai actualului cincinal, ceea ce creează 
premise sigure pentru realizarea pro
gramului suplimentar de creștere a 
producției. Desigur, ritmurile înalte 
pe care ne propunem să le atingem 
in acest an și în următorii ani im
pun o stăruință și mai mare în di
recția utilizării superioare a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, creșterii 
susținute a productivității muncii, re
ducerii substanțiale a cheltuielilor de 
producție, gospodăririi raționale a re
surselor materiale — condiții hotărî- 
toare pentru sporirea rapidă a avu
ției țării, a bunăstării întregului 
popor.

O concentrare sporită a forțelor se 
impune și in unitățile agricole, mai 
ales ținind seama de condițiile 

climatice din această primăvară. 
Iată de ce acum cea dinții dato
rie a lucrătorilor din agricultură este 
de a folosi din plin orice clipă bună 
de lucru, de a munci zi și noapte 
pentru încheierea în timpul optim a 
însămînțării culturilor în vederea re
alizării unei producții agricole supe
rioare nivelurilor atinse pînă acum.

Și pe plan extern, luna martie în
mănunchează evenimente de amplă 
semnificație, care ilustrează pre
zenta dinamică șl constructivă a 
României socialiste, participarea ei 
activă la marele dialog internațio
nal. O strălucită sinteză în acest 
sens a constituit-o analiza vieții in
ternaționale in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R., în care își găsesc deplină con
firmare aprecierile și orientările Con
gresului al XI-lea, ale Conferinței 
Naționale a partidului. In lumina con
cluziilor desprinse din această anali
ză științifică aprofundată, au fost 
trasate jaloanele unei participări si 
mai intense a României socialiste la 
soluționarea. în interesul tuturor po
poarelor, al marilor probleme care 
confruntă lumea contemporană.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. documentele. Plenarei au 
pus în evidentă, ca una din orientă
rile centrale ale politicii externe a 
partidului și statului, activitațea 
susținută pentru DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI 
COLABORARE CU TOATE ȚĂ
RILE SOCIALISTE, PENTRU ÎN
TĂRIREA SOLIDARITĂȚII ȘI CON
LUCRĂRII CU ȚĂRILE ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE. PENTRU EX
TINDEREA RELAȚIILOR CU STA
TELE CAPITALISTE DEZVOL
TATE. Sînt numeroase evenimentele 
și acțiunile pe această linie. Se evi
dențiază în acest sens apropiata 
întîlnire dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. 
cu prilejul inaugurării lucrărilor de 
construcție a complexului hidroener
getic „Tumu Măgurele — Nicopole". 
— moment marcant pe linia tradițio
nalelor relații de prietenie și colabo
rare româno-bulgare. Consemnăm, de 
asemenea, schimbul cordial de mesaje 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Hua Kuo-fen. prilejuit de 
primirea de către președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat ăl R.P. Chineze, a delega
ției M.A.N., mesaje ce au ilustrat do
rința comună de a întări raporturile 
de prietenie și ^colaborare dintre par
tidele, popoarele și țările noastre. în 

același sens rodnic se înscriu mesa
jele adresate reciproc de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Kim Ir Sen. cu 
ocazia primirii la București a unor 
înalti reprezentanți ai Partidului 
Muncii din Coreea si ai Frontului 
Patriotic pentru reunificarea Coreei, 
expresie a legăturilor de prietenie și 
solidaritate dintre cele două partide, 
state și popoare. în aceeași ordine 
de idei, convorbirile economice pur
tate în aceste zile la Moscova, axate 
asupra problemelor de perspectivă 
ale dezvoltării economiilor na
ționale ; convorbirile româno-iugo- 
slave privind extinderea colaborării 
economice și tehnico-știintifice. in
clusiv în construcția de centrale nu- 
clearo-electrice. dintre cele două țări: 
înțelegerile convenite cu ocazia vi
zitei în tara noastră a tovarășului 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri a! R. D. Germane — se 
constituie în tot atîtea elocvente do
vezi ale preocupării constante a par
tidului și statului nostru pentru a- 
dîncirea continuă a prieteniei si con
lucrării cu toate țările socialiste.

Deosebit de bogată este si agenda 
evenimentelor din sfera relațiilor 
României cu celelalte state ale lumii. 
Se impun astfel reliefate în primul 
rînd vizita oficială de stat pe care 
urmează să o efectueze tovarășul

Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Statele 
Unite. la invitația președintelui 
Jimmy Carter, eveniment care, fără 
îndoială, va marca un nou pas in 
cursul ascendent al colaborării ro- 
mâno-americane pe diverse planuri, 
curs ilustrat atît de elocvent de mul
tiplele întîlniri la nivel înalt din 
ultimii ani. Preocuparea constantă a 
tării noastre de a-si extinde relațiile 
economice și tehnico-știintifice cu 
toate țările și-a găsit reflectare și în 
luna care a trecut în convorbirile șe
fului statului român cu ministrul co
merțului din Marea Britanie. cu par- 
ticipantii la masa rotundă pe teme 
economice organizată la București in 
colaborare cu Asociația ..Business 
International", cu directorul grupu
lui de firme spaniole „Corporacion 
Industrial Catalana", in vizita primu
lui ministru al guvernului român în 
Siria. Asemenea evoluții pun în evi
dență una dintre cerințele funda
mentale ale vremurilor noastre, și 
anume, intensificarea participării la 
diviziunea internațională a muncii, 
extinderea colaborării între toate sta
tele, în condițiile deplinei egalități și 
avantajului reciproc.

Tabloul activității Internationale a 
partidului si statului nostru este în
tregit. de o serie de evenimente care 
atestă AMPLITUDINEA RELAȚI
ILOR PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN CU CELELALTE PARTIDE 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI. 
SOCIALISTE. CU ALTE PARTIDE 
ȘI ORGANIZAȚII DEMOCRATICE. 
PROGRESISTE. în acest sens, noua 
întîlnire si convorbirile purtate de 
secretarul general al partidului nos
tru cu secretarul general al P.C. din 
Spania, tovarășul Santiago Carrillo, 
au dat expresie dorinței comune a 
celor două partide de a acționa pen
tru adîncirea relațiilor de priete
nie si solidaritate dintre ele. eviden
țiind totodată necesitatea întăririi 
solidarității si conlucrării între toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza respectării dreptului fiecă
rui partid de a-si stabili de sine stă
tător linia politică, a dezvoltării uni
tății de acțiune a tuturor forțelor re
voluționare, progresiste. Pe aceeași 
linie se înscriu primirea unui repre
zentant al P.C. Italian, participarea 
unei delegații a partidului nostru la 
Congresul P.S. Italian, convorbirile 
de la București cu reprezentanți ai 
Partidului Muncitoresc Unit și Parti
dului Muncii din Israel.

întreaga activitate desfășurată de 
tara noastră pe plan extern este pă

trunsă de o înaltă responsabilitate 
fată de destinele păcii, securității si 
progresului tuturor popoarelor. în 
acest spirit. în cuvîntarea rostită Ia 
Plenara C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că eveni
mentele petrecute în ultimul timp 
vin să confirme justețea aprecierilor 
partidului nostru cu privire la ten
dințele de ascuțire a unor contradic
ții in viata internațională, de inten
sificare a luptei pentru zone si sfere 
de influentă, de accentuare a unor 
manifestări de forță, toate acestea 
avind repercusiuni negative asupra 
climatului mondial.

Un semnal de alarmă în ce priveș
te obstacolele care mai persistă in 
calea destinderii îl constituie în
cheierea cu rezultate nesatisfăcătoa
re a REUNIUNII DE LA BELGRAD. 
Așa cum.se știe, în locul unui docu
ment politic de substanță, cuprinzînd 
măsuri concrete de natură să releve di
recțiile de acțiune pentru dezvoltarea 
procesului de edificare a securității 
europene, s-a ajuns la un document 
concluziv minor, care. în esență, nu 
face decît să consemneze nerealiza- 
rea unui consens asupra probleme
lor majore aflate în fata reuniunii. 
După părerea partidului nostru, re
zultatele dezamăgitoare ale reuni
unii nu trebuie însă să constituie 

un motiv de demobilizare a opiniei 
publice. Dimpotrivă. în situația 
creată se impune cu atît mai mult 
unirea eforturilor popoarelor, a tu
turor forțelor progresiste, democra
tice in vederea înfăptuirii in viată a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki pentru consolidarea procesului 
de destindere pe continent, ceea ce 
impune în primul rînd măsuri efec
tive de dezangajare militară și dezar
mare, fără de care nu poate fi con
cepută o securitate reală. Neîndoiel
nic că, a trage învățămintele ce se 
impun din rezultatele reuniunii de la 
Belgrad înseamnă în același timp a 
asigura o mobilizare intensă a po
poarelor, a opiniei publice în vederea 
apropiatei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., astfel ca aceasta 
să se încheie cu un program concret 
de acțiune pentru înfăptuirea dezar
mării și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare.

Evenimente grave, care au stîrnit 
o vie îngrijorare în rindul opiniei 
publice internaționale, au avut loc 
în ORIENTUL MIJLOCIU. Este 
vorba de operațiunile militare de am
ploare lansate de forțele armate ale 
Israelului în sudul Libanului, care 
s-au soldat cu numeroase victime o- 
menești și mari pagube materiale. 
Guvernul și poporul român și-au ex
primat puternica dezaprobare față de 
această acțiune agresivă, care consti
tuie o încălcare a legalității si drep
tului international, a integrității te
ritoriale a unui stat independent si 
suveran. Faptele arată că menținerea 
sub ocupație a teritoriilor arabe a- 
caparate în urma războiului din 1967, 
cărora li se adaugă acum ocuparea 
de noi teritorii, generează o succe
siune de evenimente tragice, creează 
noi pericole de conflicte armate, cu 
consecințe grave pentru pacea și 
securitatea generală. Apare, de aceea, 
cu atât mai necesar să se sporească 
eforturile în vederea unei regle
mentări politice, juste si durabile, a 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Aceasta presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967. solutiona
rea problemei poporului palestinian, 
inclusiv prin crearea unui stat pales
tinian independent, asigurarea inte
grității și securității tuturor statelor 
din zonă. Este poziția pe care se 
situează cu neabătută consecventă 
România, poziție reafirmată recent 
de la tribuna Plenarei C.C. al P.C.R.

Evoluțiile intervenite în AFRI
CA AUSTRALA în ultimele săp- 
tămîni vin să sublinieze, o dată

mai mult, anacronismul riridt 
Iilor rasiste. colonialiste/ imi
se popoarelor din această zo 
și. totodată. implicațiile grai
ale acestora asupra păcii si securităt 
pe întregul continent african. O vi» 
dezaprobare a stîrnit noua manevră 
a regimului rasist din Rhodesia, de 
încheiere a unui asa-zis „acord in
tern" cu unii lideri africani, conside
rați de populația majoritară drept 
colaboraționiști ai autorităților, acord 
care vizează. în esență, amînarea 
transferului puterii către reprezen
tanții autentici ai poporului Zim
babwe. La o manevră similară a re
curs regimul sud-african în Namibia, 
cu scopul menținerii statutului colo
nial al acestui teritoriu. în același 
timp, regimurile rasiste din Rhodesia 
și R.S.A. s-au dedat la noi acțiuni 
agresive împotriva statelor africane 
vecine, dovedindu-se din nou ca fo
care deosebit de primejdioase de în
cordare si conflict pe continent. Con
damnarea fermă a acestor acțiuni in 
cadrul unor organisme ale O.N.U.. 
manifestările organizate în întreaga 
lume în cadrul „Anului internațional 
împotriva apartheidului", initiat la 21 
martie, dau expresie atitudinii ferme 
a opiniei publice internaționale, care 
cere să se acționeze pentru lichidarea 
cu desăvîrsire a politicii de asuprire 
colonială si rasistă, pentru a se asi
gura dreptul popoarelor din Zim
babwe. Namibia. Africa de Sud de 
a-si hotărî singure destinele.

Pe agenda actualității politice eu
ropene s-au înscris o serie de eveni
mente marcante, care atestă creșterea 
ponderii si influentei forțelor de stin
gă în viața social-poHtică. Astfel, cri
za politică prelungită din Italia a pu
tut fi soluționată. în ultimă instanță, 
numai prin CONSTITUIREA UNEI 
MAJORITĂȚI PARLAMENTARE IN- 
CLUZ1ND. PENTRU PRIMA OARĂ 
DUPĂ 1947. PARTIDUL COMUNIST 
ITALIAN. Ca o consecință direc
tă a acestui fapt, programul noului 
guvern este rezultatul unui consens 
al tuturor partidelor componente ale 
noii majorități. Salutată cu satisfac
ție de cercurile largi ale poporului 
italian, constituirea noului guvern a 
fost primită, totodată, cu ostilitate de 
acele cercuri care se opun cursului 
spre rezolvarea problemelor esențiale 
cu care este confruntată Italia, pe căi 
democratice, prin unitatea de acțiune 
a tuturor forțelor progresiste. Nu este 
întimplător că tocmai in momentul in 
care noul guvern urma să primească 
învestitura parlamentului, elemente 
teroriste, care fac jocul forțelor de 
dreapta, neofasciste, l-au răpit pe 
președintele Consiliului Național al 
Partidului democrat-creștini cunos
cutul om politic Aldo Mono. Acest 
act criminal a stîrnit o puternică in
dignare în rindurile opiniei publice 
din Italia, ca și din întreaga lume, 
inclusiv din țara noastră, care deza
probă cu toată fermitatea asemenea 
practici ce dăunează intereselor reale 
ale clasei muncitoare, subminează 
dezvoltarea democratică, servind 
cercurilor extremiste, de dreapta.

în această perioadă au avut loc, 
după cum se știe, alegeri parlamen
tare în Franța. Deși au înregistrat un 
plus de mandate față de precedentele 
alegeri parlamentare, partidele Uni
unii stîngii nu au întrunit totuși ma
joritatea în parlament, așa cum in
dicau la un moment dat sondajele de 
opinie. în acest sens s-a apreciat că 
una din cauze o constituie apariția 
unor dezacorduri și polemica as
cuțită dintre forțele stîngii pe mar
ginea „Programului comun" elaborat 
in 1972.

Ansamblul acestor evoluții, ca și 
persistența unor probleme complexe 
care confruntă țările occidentale, 
agravarea fenomenelor de criză 
economică, recrudescenta teroris
mului în unele din aceste țări 
pun și mai puternic în relief 
necesitatea intensificării eforturilor, 
a acțiunii unitare a partidelor 
comuniste, socialiste, a tuturor 
forțelor democratice, progresiste pen
tru a determina dezvoltarea procese
lor înnoitoare, a cursului spre destin
dere. pentra afirmarea ideilor păcii, 
colaborării si progresului — coman
dament primordial al contemporanei
tății. în sprijinul căruia România so
cialistă militează ferm prin întreaga 
sa politică internațională.

Ioan ERHAN \ 
Dumitru ȚINU

ACTUALITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ
„Cheamă-mă în 

depărtarea luminoasă"
Concerte-dezbatere 
la radioteleviziune 

Compoziții originale în prime audiții
Radiotelevizi

une a reușește, către 
mijlocul stagiunii, 
pulsul obișnuit al pre
mierelor muzicale, ra- 
cordînd actualul an 
concertistic unei tra
diții solid instituite. 
Totdeauna în fruntea 
primelor audiții, ra- 
diotelevlziunea se a- 
rată și acum un for 
al actualității, un 
martor elocvent al e- 
fervescenței compo
nistice naționale. S-a 
regăsit de asemenea 
diversitatea de pre
zentare a premierelor 
concertelor simfoni
ce ce se deschid eu 
noutăți componistice 
alăturindu-li-se din 
nou „concerte-dezba- 
tere“, care fac din 
cariera publică a unor 
lucrări insăși rațiu
nea lor de a fi.

în simfonicul dirijat 
de Emanoil Elenescu 
s-a putut audia lucra
rea lui Corneliu Dan 
Georgescu „Jocuri V 
— Refrene". întregul 
ciclu, în care piesa re
cent inaugurată se în
cadrează, este simp
tomatic pentru mo
dul nou de abordare 
a folclorului în com
ponistica ultimului 
deceniu, o abordare 
stilizată, acționind a- 
supra unui material 
din care s-a reținut 
esența generativă. 
Corneliu Dan Geor
gescu încearcă o mo
dalitate proprie în a 
conserva autenticita
tea, dar și a evita a- 
samblarea simplistă. 
Forma, articulindu-se 
dlnt,r-un material cu 
expresie foarte grăi
toare, nu se reduce 

insă la acest material, 
ci ii adaugă o tensiu
ne plină de sens a re
petițiilor. a instru
mentației, a armoniei.

Cel de-al 29-lea con- 
cert-dezbatere, pri
mul din actuala sta
giune, a marcat în
ceputul unei noj cola
borări intre Radiote- 
leviziunea română și 
Uniunea compozitori
lor. Colaborarea celor 
două instituții va fi

CRONICĂ 

MUZICALĂ 
cu siguranță fructuoa
să, dacă ea va alia 
spiritul de investigație 
al radioteleviziunii 
și girul de calitate pe 
care le declină sem
nătura Uniunii compo
zitorilor. Și în acest 
ultim concert s-au ali
niat piese de stiluri 
diferite; autori din 
toate generațiile.

Tudor Ciortea, cu 
fiecare nouă lucrare, 
își argumentează ne
obosita distilare a sti
lului său propriu. 
„Duo" pentru flaut 
și chitară este o ade
vărată lucrare came
rală. adică un dialog 
de expresie, un 
schimb de replici des
fășurat cu plăcerea 
melodiei caligrafiate.

Ștefan Niculescu 
(„Echos" pentru vioa
ră solo) reconsideră 
termenii tradiționali 
cu experiența confe
rită de testarea meto
delor de creație mo
derne. Lucrarea, de

excepțională forță, 
înnoadă două mari 
moșteniri — monodi- 
ca bizantină și polifo
nia violonistică ba- 
chianâ, le silește să 
se lumineze una pe 
alta in mod diferit, 
modern. Remarcăm 
bogăția nivelurilor 
concomitente ța care 
se exercită tensiunea 
gîndirii lui Ștefan Ni- 

’culescu. Substanța 
piesei, atit de adine 
ancorată in moșteni
rea națională și, în a- 
celași timp, ferm cu
prinsă in aria con
ceptuală a ultimilor 
ani, această substanță, 
deci, dă autoritatea 
opus-ului.

Concertul a prile
juit și prima noastră 
întilnire cu muzica 
lui Hencz Jozsef, com
pozitor din Tirgu Mu
reș. Cea de-a doua sa 
Sonată pentru pian 
este o compoziție coe
rentă. vădind influen
țele lui Bartok, în sis
temul armonic, și 
Liszt, ca. tratare pia
nistică. Muzica este 
comunicativă, tar in
terpretarea a fost de 
mare calitate. ■ asigu
rată de pianista Ko
vacs Suzana.

Cu scopul de a făuri 
un stil românesc mo
dern de vers cîntat. 
Nicolae Comun în
cearcă o realizare pro
prie. in melodică și 
armonie. Reușește ast
fel să inițieze un gen 
specific. între lied și 
melodia larg accesibi
lă. pe care îl mode
lează dezinvolt, con
form inspirației sale, 
totdeauna autentice.
Costin CAZABAN

Nu este multă vre
me de cind pe ecra
nele noastre am putut 
vedea un film tulbu
rător prin adevărul și 
firescul situațiilor de 
viată, prin felul di
rect, prin sinceritate 
deci, și, nu in ultimul 
rînd. prin căldura 
subjacentă a povestirii 
desfășurate intr-un 
decupai alert, de o ri
goare psihologică sur
prinzătoare. Ne-am 
gindit la „Călina ro
șie". film semnat de 
regretatul om de cine
ma sovietic Vasili 
Șuksin. Ne este acum 
la îndemină să-1 cu
noaștem pe reputatul 
cineast în calitate de 
scenarist al unui film 
remarcabil. încununat 
cu un „Mare Premiu", 
la Mannheim, in 1977. 
Titlul noii producții : 
Cheamă-mă in depăr
tarea luminoasă. Fil
mul devine dintr-oda- 
tă mai lesnicios ana
lizei critice dacă ți
nem seama că perso
najele sale de bază 
sînt o mamă și un 
copil. Nu este desigur 
prima dată cind cine
matografia sovietică 
se preocupă de tema 
mamei si a copilului. 
Dimpotrivă, aceasta re
prezintă constanța unei 
întregi pleiade de ci
neaști de excepție, de 
la generația lui Eisen
stein. Pudovkin. Dov- 
jenko si pînă la ulti
mii veniti și afirmați 
cu brio, la un Tar
kovski. de pildă. Vrem 
să spunem de fapt că 
filmul se înscrie și 
sub acest aspect al te
maticii in preocupări
le distinctive ale sco
lii sovietice de film.

Aspectele lui cele 
mai interesante țin de 
farmecul simplității, 
de firescul stărilor 
dramatice, de coeren
ta lor ideatică, de ve
rosimilitatea conflic
tului asa-zis interior 
al filmului. Ce se in- 
tîmplă ? O femeie, 
mama unui băietei, 
școlar deja în prime
le clase, a fost pără
sită de soțul ei. tatăl 
copilului. Anii trec și 
odată tinăra ' soție 
simte nevoia refacerii 

familiei : băiatul nu o 
prea ascultă și nici 
cu școala nu merge 
prea bine. Fratele se 
oferă să o ajute si. 
astfel. într-o zi îi a- 
duce în casă un băr
bat. Si acesta despăr
țit. cu doi copii, pără
sit pentru că îi plăcea 
să cam bea. si filmul 
chiar ni-1 arată reți- 
nindu-se cu greu de 
la meteahna sa. în
cercarea mamei eșu
ează. si filmul ne a- 
jută de fiecare dată 
să înțelegem ce simte 
atît mama, cît mai 
ales fiul, trimis de a- 
casă în vederea aco
modării celor doi cu 
noua lor viată. Foar
te redusă este materia 
epică de care se folo
sește filmul acesta — și 
tocmai aici credem că 
trebuie căutată mo
dernitatea. dar si pu
terea lui de convingere.

Desigur, nu putem să 
nu observăm că ne 
aflăm în fata unei po
lemici. Filmul amin
tește de un titlu care 
a circulat cu succes : 
„Un bărbat si o fe
meie". respectiv re
centa variantă „Un 
alt bărbat si o altă 
femeie", tot in regia 
lui Claude Lelouch. 
Cu totul altele sînt. in 
„Cheamă-mă în de
părtarea luminoasă", 
aspectele specifice. 
Omul e văzut de a- 
proape și fără pic de 
lustruială a clipelor 
lui senine sau umbri
te de un gind potriv
nic. Nu amintirea so
țului interesează aici 
si nici aventura in 
sine a regăsirii echili
brului. Felul în care 
cineaștii se apropie 
de o femeie oarecare, 
arătindu-ne-o indoin- 
du-se de sine, sus- 
pcctînd sinceritatea 
altora. bucurîndu-se 
cu o naivitate fără 
seamăn, dojenindu-și 
copilul, tăind lemne 
de foc ori pregătind 
masa, toate acestea ne 
cistlgă prin firescul 
lor și prin umanitatea 
simplă, adesea tulbu
rătoare a unui drama
tism implicit.

în filmul scris de 
Șukșin, omul si feri
cirea lui nu sînt pro
bleme de rezolvat ad- 
hoc. Aici stă, de alt
minteri. frumusețea si 
reușita ideilor încor
porate în narațiune. 
Oamenii își caută rea
zemul în ei înșiși, nu 
de la început, ci ca 
pe un cîstig al vieții.

loan LAZĂR

• TULCEA. S-a redeschis 
secția de artă a muzeului „Delta 
Dunării" (strada 9 Mai nr. 4). Vi
zitatorii se pot reintilni La Tulcea 
cu operele unor cunoscuți pic
tori români — Petrașcu. Pallady, 
Tonitza, Dărăscu, Iser, Han. Ciu- 
curencu și alții. (E. Mihăilescu). 
• CARAȘ-SEVERIN. „Sintem 
aici de 2 000 de ani", este generi
cul sub care la căminul cultural 
din Văliug s-au sărbătorit 50 de 
ani de activitate a corului din 
localitate. Casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița a găzduit în
trecerea formațiilor artistice din 
întreprinderea constructoare de 
mașini din localitate, in cadrul 
fazei de masă a celei de-a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". (N. Că- 
tană). • IAȘI. în „Sala pașilor 
pierduți" de la Universitatea 
..Al. I. Cuza" și în corpul C al 
Institutului politehnic s-au des
chis expoziții cu principalele 
realizări tehnico-știintifice ob
ținute în prima ediție a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei". Despre acestea se vorbește 
pe larg într-o foaie volantă in
titulată „Inteligența tehnică în 
acțiune". Casa de cultură a tine
retului și studenților din Iași 
găzduiește zilnic ample specta
cole artistice, susținute de stu
denții fiecărei facultăți, sub ge
nericul „Gaudeamus". în aula

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală • Matematică (consul
tații clasa a Vil-a) : Metode de 
calcul prescurtat • Fizică (consul
tații — liceu) • Chimie (consulta
ții — liceu)

10,00 Antologia filmului pentru copii și 
tineret

11,00 în alb și negru
11.50 Telex
11.55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Calitatea vieții și exi

gențele dezvoltării economico-so
ciale în socialism (consultații —- 
liceu)

16,35 Curs de limba engleză
17,05 Budapesta contemporană
17.30 Moștenire pentru viitor : Ion 

Creangă și lumea sa
18.10 Imagini din Bulgaria
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură 

filialei Iași a Academiei a avut 
loc un ciclu de conferințe inti
tulat „Monumente laice de artă 
— mărturii ale continuității po
porului român", prezentate de 
prof. univ. dr. I. D. Ștefănescu 
din București. (Manole Corcaci). 
• PRAHOVA. Comitetul jude
țean Prahova al U.T.C.. împreu
nă cu Inspectoratul județean al 
Ministerului de Interne, a editat, 
în 20 000 de exemplare, un nou 
număr al ziarului volant : „Stă-

CARNET CULTURAL

pin pe volan". La clubul între
prinderii de utilaj petrolier ..1 
Mai" din Ploiești a fost deschisă 
expoziția de artă naivă a artiș
tilor amatori localnici Nicolae 
Valeria, Costache Zaharia și Va
leria Zahiu. (Constantin Căpra
rii). • GALAȚI. Pe scena Tea
trului dramatic din Galati a avut 
loc premiera pe țară a spectaco
lului cu piesa „Casa cea nouă", 
de Carlo Goldoni, tradusă de Zoe 
Anghel Stanca, care a realizat 
și regia spectacolului. La Gale
riile de artă din Galați a fost 
vernisată expoziția de pictură si 
grafică Gh. Mihai-Coron. Tot la 
Galați s-a desfășurat și prima 
ediție a festivalului-concurs de 
poezie și muzică folk „Primă
vara studențească gălățeană". cu

19,00 Tribuna TV. Coordonate ale de
mocrației muncitorești : autocon- 
ducere, autogestiune. Emisiune de 
Petre Niță

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Săptămîna științei și tehnicii româ

nești
20,05 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Tulcea

20,35 Teatru TV : „Prietenii" de Lucia 
Demetrius. Premieră pe țară

21,55 Publicitate
22,00 Din muzica și dansurile popoare

lor. Cîntece și dansuri din Repu
blica Populară Bulgaria

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,50 Film serial pentru copii : Comoara 
din insulă — episoadele 4 și 5

20,45 Școala contemporană
21,10 Viața economică
21,35 Telex
21,40 Muzică de cameră
22,00 Inscripții pe celuloid. Sculptorul 

Anghel. Film, producție „Al. Șahia"
22,15 închiderea programului 

participarea unor formații, so
liști și recitatori din centrele u- 
niversitare Iași, Brașov, Con
stanta și Galați. Iar la clubul ti
neretului din oraș a avut loc 
premiera spectacolului-dezbatere 
cu piesa „O apărare ciudată" 
de Ionel Hristea, interpretat de 
un colectiv al studioului de tea
tru de aici. îmdrumat de Eugen 
Popescu-Cosmin, actor al tea
trului dramatic din localitate. 
(Dan Plăeșu). ® MUREȘ. Sub 
egida Consiliului Central al 
U.G.S.R. și Ministerului Muncii, 
municipiul Tirgu Mureș a găz
duit recent o consfătuire de lu
cru și schimb de experiență pe 
țară, în domeniul filmelor de 
protecția muncii. Secția ma
ghiară a Teatrului de stat din 
Tg. Mureș a prezentat recent. în 
premieră, comedia satirică „Doc
tor în filozofie" de Bransilav 
Nușici ; regia : Hunyadi Andrăs ; 
scenografia : Szakâci Gyorgy. 
(Gheorghe Giurgiu). • IALOMI
ȚA. La Fabrica de zahăr din Țăn- 
dărei a fost deschisă expoziția de 
pictură „Peisaje de pe Borcea", 
cu lucrări executate de studenți 
de la Institutul de artă plastică 
„Nicolae Grigorescu", care si-au 
desfășurat practica în municipiul 
Călărași. Expoziția urmează ță 
poposească în toate unitățile in
dustriale din județ. (Lucian Ciu
botarul.

Primul casetofon 
de producție 
românească

Primul casetofon românesc, rea 
lizat la întreprinderea „Tehnoton 
din Iasi, STAR MC 12. a fost con 
struit pentru înregistrarea si re 
darea monofonică a sunetelor t 
două piste. Este un aparat portab 
cu dimensiuni reduse si un siste 
de comandă ușor de utilizat. A 
un consum mic și poate fi alimef 
tat de la rețeaua de 220 V sau 
la 5 baterii R 14. Casetofot 
STAR MC 12 poate fi utilizat t 
în scopuri recreative, cît si in i 
prinderea limbilor străine. P,re 
lui este de 2 058 lei (inclusiv ac 
soriile : un microfon, un con 
pentru alimentare, un cordon p 
tru înregistrare-redare). Apar, 
poate fi cumpărat din orice ’ 
gazin — specializat sau unive 
— al comerțului de stat.
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CELUI DE-AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN INDIA (MARXIST)

In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
președinte al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
transmitem congresului, tuturor membrilor Partidului Comunist din India 
(marxist) un cald salut tovărășesc.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima solidaritatea fată de lupta 
pe care o desfășurați în scopul promovării intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare și întregului popor indian prieten.

între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din India (marxist) 
s-au statornicit raporturi de colaborare prietenească și solidaritate, Întemeiate 
pe egalitatea în drepturi, pe respect și încredere reciprocă, a căror evoluție 
pozitivă a fost de fiecare dată impulsionată de întilnirile și convorbirile 
dintre conducătorii celor două partide.

Dorim să reafirmăm convingerea noastră că aceste relații se vor dezvolta. 
!n continuare, în folosul întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, al 
colaborării multilaterale dintre România și India, în interesul cauzei păcii 
și socialismului în lume.

în acest spirit, vă dorim succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
congresului, în îndeplinirea hotărîrilor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, luni la a- 
miază, pe ambasadorul Iranului la

București. Mohammad Aii Noshiri, in 
vizită protocolară de prezentare.

Cu acest prilej, primul ministru s-a 
întreținut cordial cu ambasadorul 
Iranului. (Agerpres)

0 delegație parlamentară algeriană 
a sosit în țara noastră

Marea sărbătoare
a Ujtgjjriel prietene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de amabilele urări și felicitări pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia Zilei naționale a Greciei, exprim Excelenței Voastre viile mele 
mulțumiri. Vă rog să primiți expresia urărilor mele celor mai sincere pen
tru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile amicale existente între cele două 
țări ale noastre vor continua să se dezvolte în interesul păcii și cooperării 
in Balcani și în lume.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sînt recunoscător pentru mesajul de condoleanțe pe care mi l-ați 
adresat cu prilejul încetării din viață a fiului meu, Mohammed. Mulțumind 
pentru sentimentele exprimate vă doresc, totodată, multă sănătate, iar po
porului prieten român prosperitate continuă.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Vizita ministrului afacerilor externe 
al statului Israel

intr-o vizită
La invitația Marii Adunări Națio

nale, luni a sosit In țara noastră, 
într-o vizită de prietenie, delegația 
parlamentară algeriană condusă de 
Layachi Yaker, vicepreședinte al A- 
dunării Populare Naționale a Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare.

Din delegație fac parte Mohamed 
Nabi, vicepreședinte al Comisiei e- 
conomice a Adunării Populare Na
ționale, Abderrahmane Bouraoui, 
raportor al 'Comisiei juridice și ad
ministrative, Mohamed Lemkami, 
deputat, Nabil Hatali, director în a- 
paratul permanent al Adunării 
Populare Naționale, Benghezal Aii, 
consilier al Ambasadei Algeriei în 
România.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost întîmpinati de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Dumitru Coliu. 
președintele comisiei permanente 
pentru consiliile populare si admi
nistrația de stat a M.A.N.. deputății 
Nicolae Iscrulescu si Petre Brâncusi 
și ambasadorul României la Alger, 
loan Lăzărescu.

★
în cursul după-amlezii. tovarășul 

Nicolae Giosan a primit delegația 
parlamentară algeriană. în timpul 
convorbirii care a avut loc cu acest 
prilej s-a efectuat un schimb de 
informații In legătură cu modul de 
organizare si activitatea celor două 
foruri legislative, subliniindu-se ro-

de prietenie
Iul lor important tn întărirea rela
țiilor bilaterale șl in activitatea in
ternațională consacrată accelerării 
procesului de destindere în lume, 
promovării cu consecventă a spiritu
lui de înțelegere între popoare.

în acest context, au fost eviden
țiate bunele raporturi care s-au sta
tornicit si se dezvoltă între România 
și Algeria, contribuția însemnată pe 
care o pot aduce parlamentarii la 
extinderea , si întărirea acestor 
relații.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a oferit, ‘luni, un dineu în 
onoarea delegației parlamentare al
geriene conduse de Layachi Yaker.

Au participat Aneta Spornic, 
vicepreședinte al M.A.N.. Ilie Rădu- 
lescu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Ion 
Ceterchi. președintele Consiliului le
gislativ. Ion Pop D. Popa si Dumi
tru Coliu. președinți de comisii per
manente ale M.A.N.. loan Lăzărescu. 
ambasadorul României în Algeria, 
deputati. alte persoane oficiale.

în timpul dineului s-a toastat în 
sănătatea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Algeri
ene Democratice și Populare, Hou- 
ari Boumediene, pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
pentru pace si înțelegere în lume.

(Agerpres)

Tovarășului JANOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PAE LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului LAZĂR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării patriei 
dumneavoastră de sub dominația fascistă — sărbătoarea 
națională a poporului ungar — In numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român șl al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, tuturor comuniștilor unguri. 
Consiliului Prezidențial șt Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Ungare, poporului ungar prieten un 
călduros salut tovărășesc, împreună cu sincerele noastre 
felicitări și urări de bine.

Ca prieten apropiat, poporul român urmărește cu 
interes și se bucură sincer de rezultatele pe care poporul 
frate ungar le obține, sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii. în ridicarea nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii.

în anii edificării socialismului în România și Ungaria, 
Intre partidele, țările și popoarele noastre s-au stator
nicit și se dezvoltă continuu relații de prietenie și co
laborare. Avem convingerea că, în spiritul întîlnirii și 
convorbirilor noastre din vara anului 1977, legăturile 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară se vor dezvolta tot mai pu
ternic, acestea corespunzînd pe deplin intereselor fun
damentale ale celor două popoare vecine și prietene, 
cauzei generale a socialismului și colaborării interna
ționale.

Cu prilejul aniversării acestui important eveniment vă 
dorim dumneavoastră și poporului prieten ungar noi și 
tot mai mari succese în realizarea sarcinilor trasate de 
cel de-al XI-lea Congres al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, în edificarea societății socialiste dezvoltate 
în Republica Populară Ungară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Stefan 
Andrei, a oferit, luni, un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al statului Israel. Moshe Dayan.

Au luat parte Vasile Pungan. mi
nistru la Președinția Republicii Socia
liste România, șef al grupului de con
silieri ai președintelui republicii, 
Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au participat ambasadorul Româ
niei la Tel Aviv, Ion Covaci, și am

basadorul Israelului la București. Aba 
Gefen. alte persoane oficiale române 
și israeliene.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au toastat 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Ephraim 
Katzir. pentru întărirea colaborării 
româno-israeliene. pentru pace și în
țelegere între popoare.

*
în cursul zilei de luni, ministrul 

afacerilor externe al statului Israel a 
vizitat Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România și cartiere noi din 
Capitală. (Agerpres)

Sosirea unei delegații
Luni a sosit în Capitală o delegație 

economică din Republica Algeriană 
Democratică si Populară, condusă de 
Aii Mefti. vicepreședinte al Societă
ții naționale algeriene de hidrocar
buri „Sonatrah", care face o vizită în 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Constan-

economice algeriene
tin Nită. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internationale, 
de alte persoane oficiale.

în aceeași zi au început convorbi
rile intre reprezentanți ai ministeru
lui. ai unor întreprinderi românești 
de comerț exterior- și delegația alge
riană.

Adunarea de la Muzeul Doftana

Lucrările sesiunii Comitetului economic mixt 
româno-japonez

Luni dimineața au început la Bucu
rești lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a Comitetului economic mixt româno- 
japonez, care examinează rezultatele 
obținute pină in prezent în dezvolt 
tarea comerțului dintre România și 
Japonia, analizează posibilitățile exis

tente pentru lărgirea și diversificarea 
în continuare a schimburilor de măr
furi, pentru promovarea cooperării 
economice bilaterale, precum si pe 
terțe piețe, pe baza avantajului re
ciproc.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Senegal, cea de-a XVIII-a 
aniversare a proclamării indepen
denței, la Casa de cultură a Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a avut loc, 
luni după-amiază, o manifestare cul
turală.

Au participat membri ai. conducerii

zilei
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ligii ro
mane de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură. studenți senegalezi care învață 
in țara noastră, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Sene
gal la București. (Agerpres)

Cu prilejul aniversării a 40 de ani 
de la cucerirea regimului politic pen
tru deținuții comuniști și antifasciști 
din închisorile burghezo-mosieresli. 
la Muzeul Doftana a avut loc 
duminică o adunare organizată de 
Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., Institutul de studii istori
ce și social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C:R. și Comitetul foș
tilor luptători antifascist! din Româ
nia. Au luat parte vechi militanti ai 
mișcării muncitorești din tara noas
tră. membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții prahovene.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Dumitru Ionas. secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Nicolae Cioroiu. 
directorul Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare si democratice din Româ
nia. vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști.

Relevlnd faptul că încă de la înfi

ințarea sa Partidul Comunist Român, 
afirmîndu-se ca un militant dîrz si 
consecvent pentru eliberarea de ex
ploatare și asuprire a maselor mun
citoare. pentru transformarea revolu
ționară a societății românești, a avut 
de înfruntat represiunile si crunta 
prigoană a cercurilor guvernamenta
le. vorbitorul a subliniat condițiile 
deosebit de aspre existente in închi
sorile în care erau deținuți luptătorii 
revoluționari. Arătînd că intre zidu
rile închisorii Doftana a fost deținut 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor
bitorul a scos. în evidență dîrzenia și 
combativitatea revoluționară, curajul 
și atitudinea intransigentă a tînărului 
comunist.

Lupta dîrză a comuniștilor în anii 
ilegalității — a arătat în încheiere 
vorbitorul — s-a dovedit a fi o înaltă 
scoală de pregătire politico-ideologi- 
că. de educare și formare în spiritul 
principiilor eticii si echității comu
niste. Ea constituie, pentru generațiile 
de azi un mobilizator îndemn la cul
tivarea spiritului revoluționar.

(Agerpres)

Poporul ungar aniversează astăzi 
împlinirea a 33 de ani de la memo
rabila zi de 4 aprilie 1945 — ziua 
eliberării de sub dominația fascistă 
Si a nașterii Ungariei noi. populare.

Devenit stăpîn pe propriul său 
destin, poporul ungar, sub condu
cerea partidului său comunist, a 
înfăptuit prefaceri radicale în în
treaga viată social-politică a tării. 
Rodnicia acestor ani de eforturi 
constructive si-a aflat împlinirea 
în dezvoltarea an de an a econo
miei naționale, științei. învățămîn- 
tului si culturii. în ridicarea bună
stării si civilizației poporului, in 
întreaga operă de făurire a noii 
orînduiri pe pămîntul Ungariei.

Oamenii muncii din România ur
măresc cu interes și simpatie acti
vitatea constructivă desfășurată de 
poporul ungar, se bucură sincer de 
succesele repurtate de acesta în în
deplinirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

Conviețuind timp de peste un 
mileniu în același spațiu geografic, 
popoarele României și Ungariei 
s-au întrajutorat intr-un șir de 
momente cruciale pentru viitorul 
lor. au luptat umăr lingă umăr 
pentru libertate si o viață mai

bună. Cel mai buni fii ai popoare
lor român si ungar. îndeosebi for
țele revoluționare. în frunte cu 
comuniștii, s-au ridicat împotriva 
politicii de învrăjbire cultivată de 
vechile regimuri si întreținută de 
cercurile imperialiste, interesate in 
dezbinarea popoarelor si perpetua
rea exploatării, militînd cu fermi
tate pentru întărirea prieteniei si 
solidarității între popoarele noastre.

Relațiile româno-ungare au fost 
puternic cimentate in anii celui 
de-al doilea război mondial, cînd 
armata română, după ce a eliberat, 
alături de armata sovietică, terito
riul patriei noastre, și-a adus con
tribuția la alungarea trupelor hitle- 
riste de pe pămintul Ungariei, eli- 
berînd 1237 de localități ungare.

După instaurarea puterii popu
lare în țările noastre, prietenia și 
colaborarea româno-ungară au do- 
bîndit un conținut nou. superior. 
Clădite pe temelia de neclintit a 
principiilor independentei si suve
ranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, integrității terito
riale. avantajului reciproc si întra
jutorării tovărășești, raporturile 
dintre țările noastre și-au vădit 
din plin caracterul constructiv, 
dezvoltindu-se pe multiple planuri

— politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural.

în evoluția continuu ascendentă 
a relațiilor dintre România si Un
garia, un rol hotărîtor îl au legă
turile de prietenie; solidaritate și co
laborare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar. Ca mo
mente de cea mai mare importanță 
în cronica relațiilor româno-ungare 
s-au înscris întilnirile și convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Jănos Kâ- 
dăr, care au deschis de fiecare 
dată noi perspective conlucrării 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare. în acest sens, dialogul la 
cel mai înalt nivel desfășurat in 
iunie anul trecut la Debrețin și 
Oradea. înțelegerile convenite cu 
acest prilej au dat expresie voinței 
comune de a adinei șl amplifica 
colaborarea dintre România si Un
garia, corespunzător intereselor 
fundamentale ale ambelor popoare, 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, 
poporul nostru adresează poporu
lui ungar prieten călduroase feli
citări, urarea de a repurta noi și 
rodnice succese in activitatea de
dicată propășirii patriei sale pe ca
lea socialismului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ClIM PREGĂTIM AZI COPIII, AȘA SPORTIVI VOM AVEA MAI TlRZIU

J .

Recepție la Ambasada R. P. Ungare
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, Gyârgy Biczo, a oferit, luni, o 
recepție.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului pentru problemele consilii
lor populare. Aneta Spornic, vicepre-' 
ședințe al Marii Adunări Naționale, 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Suzana Gâdea, 
Traian Dudas. Constantin Stătescu. 
Petre Blajovici. miniștri. Constantin

Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale, activiști de partid 
si de stat, oameni de stiintă si cul
tură. generali si ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a a- 

niversări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești. Gyorgy Bicz.6, a depus luni di
mineață coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism. precum și la Monumentul 
eroilor sovietici. (Agerpres)

Telegrame
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, ministrul 
afacerilor externe. Ștefan Andrei, a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor- externe al Re
publicii Populare Ungare, Puja Fri- 
gyes. Cu același prilej, Biroul Marii 
Adunări Naționale, Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, Co
mitetul național pentru apărarea pă
cii. Comitetul foștilor luptători anti
fasciști, Consiliul Național al Socie
tății de Cruce Roșie, alte organizații 
de masă și instituții centrale au 
transmis telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor similare 
din Republica Populară Ungară.

(Agerpres)

Sigur că in ..Revista competițiilor'', 
pe care obișnuim s-o publicăm mar
țea. am fi avut de consemnat și de 
această dată multe evenimente spor
tive: și victoriile luptătorilor Constan
tin Alexandru. Ion Păun. Ștefan 
Riisu la „Marele premiu al R.F. Ger
mania" (unde echipa României a ocu
pat primul loc in clasamentul celor 
13 națiuni participante) ; și locul doi 
(din nou doi !). ocupat de Natalia 
Mărășescu in crosul international de 
la Roma (unde a sosit, iarăși după 
norvegianca Grete Waitz) : si reușita 
l'loretistelor din lotul national. în
vingătoare in „Patrulaterul" disputat 
la București între reprezentativele 
Franței. Italiei. Ungariei și Româ
niei ; si întrecerile spectaculoase care 
animă turneul final la rug.by ; și 
competițiile de masă organizate in 
cadrul „Daciadei" ; și finalele de 
cros ale tării, cîștigate — la Craiova 
— de Maricica Puică si Ilie Floroiu ; 
Si. poate. încă multe altele.

Din această multitudine de eveni
mente sportive consumate la sfirșitul 
săptămînii trecute ne oprim. însă, la 
citeva — care au demonstrat incă o 
dată, dacă mai era nevoie, că per
formantele de miine în sport sint di
rect condiționate de modul în care 
ne preocupăm astăzi de depistarea, 
creșterea, pregătirea și apoi selec
tionarea talentelor din rindurile co
piilor si juniorilor.

Natație și performanțe 
de răsunet mondial 

la Hunedoara
După ce ani și ani de zile s-a 

zbătut in albia mediocrității. înotul 
nostru și-a găsit, in sfîrsit. un bun 
culoar spre marile rezultate. A apă
rut. mai intîi. „școala" de natatie de 
la Ploiești, animată cu competentă și 
pasiune de fostul campion Mihai Mi
trofan. au apărut si s-au dezvoltat 
puternicele centre de copii de la 
București (Dinamo. Steaua. Liceul 
nr. 2). Reșița. Oradea. Timișoara,

Galați. Cluj-Napoca si altele — ast
fel incit acum putem spune că in
tr-adevăr natatia românească este pe 
miini bune.

Tot ceea ce am spus aici s-a con
firmat și zilele trecute la Hunedoa
ra. unde campionatele republicane 
ale seniorilor au fost dominate de... 
copii și juniori. Aceștia din urmă au 
fost cei dinții la majoritatea probe
lor. mai ales in cele feminine. în 
rolurile principale ale „recitalului" 
lor : Irinel Pănulescu, Carmen Bu- 
naeiu. Anca Miclăuș. Camelia Ho- 
tescu. Cel puțin cursa directă dintre 
cele două mari protagoniste ale ce
lorlalte probe — nloiesteanca Irinel 
Pănulescu si dinamovista Carmen 
Bunaciu — a fost de-a dreptul en- 
tuziasmantă pentru spectatori : a cîș- 
tigat copila Irinel. cu un record na
tional ce reprezintă a sasea perfor
mantă mondială a sezonului. învinsa 
din această probă de 200 m mixt a 
avut însă marea satisfacție să reali
zeze cea mai bună performantă mon
dială la 100 m.. spate — proba ei 
preferată. De altfel, campionatele de 
la Hunedoara au consemnat nu mai 
puțin decit 45 recorduri naționale, 
multe dintre ele înscriiridu-se prin
tre performantele de primă mină a- 
nuntate in acest sezon de natatia 
mondială.

Pentru că in natatie se duce de 
cîtiva ani politica sănătoasă a incu- 
raiării si pregătirii copiilor, viitorul 
nu poate decît să suridă acestei dis
cipline sportive de bază. Faptul că 
la recentele campionate naționale 
cea mai „vîrstmcă" dintre finaliste 
numără... 22 de ani (Anca Miclăuș), 
dar cele mai multe si cele mai bune 
sint încă la vîrsta copilăriei si junio
ratului — dă mari nădejdi pentru 
anii ce urmează. Totul este să conti
nuăm pe același drum sănătos !

Fotbal la Rouen 
și Rîmnicu Vîlcea

La polul opus fată de natatie — în 
ceea ce privește valoarea sportivă a

copiilor si juniorilor, preocuparea 
pentru creșterea si lansarea acestora
— se situează fotbalul.

Chiar si meciul de pregătire si ve
rificare jucat (si pierdut cu 0-1) vi
neri seara de prima reprezentativă 
în fata echipei secunde a Franței, 
conduce discuția tot la subiectul nos
tru. Constatîndu-se că de cîtiva ani 
n-au mai apărut mari talente in fot
bal (ultimul a fost Bălăci), conduce
rea tehnică a readus la lotul națio
nal (ceea ce. poate, trebuia să facă 
mai demult), cîtiva dintre jucătorii 
noștri cu ani mai multi si multă ex
periență. dar pe care încă nu are 
cine să-i înlocuiască la același nivel. 
Numai că. iată, „bătrînii" — neobiș- 
nuiti de mici cu efort mai intens la 
antrenamente — au făcut febră mus
culară din pricina testelor fizico-teh- 
nice susținute în miercurea dinaintea 
partidei de la Rouen (li). Dincolo de 
acest aspect însă, ceea ce arătam 
mai sus confirmă că nu pot să apară 
des mari talente în fotbalul nostru — 
dacă nu se lucrează științific si pa
sionat cu copiii si juniorii.

Meciul reprezentativei de juniori 
cu formația Iugoslaviei (0—2. dumi
nică. la Rîmnicu Vîlcea) a fost cit 
se poate de ilustrativ din acest punct 
de vedere. Privind această întilnire
— căreia organizatorii vîlceni si pu
blicul local i-au asigurat condiții de 
desfășurare eu totul excepționale — 
evident că ne-a nemulțumit în pri
mul rînd rezultatul : învinși si în de
plasare cu același scor, juniorii noș
tri pierdeau acum în țară șansa de 
a se califica pentru turneul final al 
U.E.F.A. (a doua oară consecutiv in 
fata fotbaliștilor iugoslavi, a cincea 
oară în generai în preliminariile a- 
cestei competiții în care altădată 
eram pe primul plan). în același 
timp însă urmărind jocul celor două 
reprezentative cadete descifram în 
el toate deficientele fotbalului nos
tru — reflectate, proporțional, de la 
copii si juniori pină la divizia „A“ 
si echipa națională : pase greșite, 
conducere exagerată a balonului.

execuții si deprinderi tehnice uneori 
penibile, mobilitate și rezistentă fi
zică precare ; de gîndire tactică nici 
vorbă nu mai putea fi.

Dar. chiar dacă s-a greșit decisiv, 
Si chiar dacă s-or fi făcut unele e- 
rori în selectionarea echipei naționa
le — concluzia cu care trebuie să ră- 
minem. si de la care trebuie pornit 
in viitor, este că preocuparea pentru 
copii si juniori este insuficientă și 
empirică in cele mai multe centre 
fotbalistice ale țării. Nu numai va
loarea. dar si componenta lotului na
tional este rezultatul inevitabil al 
acestei preocupări necorespunzătoa
re: din cei 18 jucători, numai 9 pro
vin de la cluburi reprezentate în di
vizia „A“ și numai unul dintre ei 
(D. Zamfir) este titular în formația 
de seniori. Atita vreme cit 12 echipe 
din prima divizie (printre ele toate 
fruntașele, minus Steaua, adică Po
litehnica Timișoara. A.S.A.. Sportul 
studențesc. U.T.A.. Dinamo) nu au 
nici măcar un reprezentant în lotul 
national de juniori, nu putem avea 
performante la acest eșalon. Bineîn
țeles. este bine că de la Oltenița. 
Tîrnăveni. Călărași sau Brăila pro
vin juniori selectionabili si trebuie 
încurajate în continuare aceste cen
tre. insă nu este admisibil ca posi
bilitățile materiale si tehnice supe
rioare. disponibilitățile de cadre ale 
cluburilor de „A“ să nu concure la 
formarea de jucători bine pregătiți 
din rîndul copiilor ce se învirt în 
jurul acestor cluburi. Felul cum joa
că naționala noastră de juniori este 
un blam nu numai pentru cei ce-o 
selecționează si o antrenează, ci. în 
primul rind. pentru cluburile noas
tre de fotbal. Iată de ce. subliniem 
si cu acest prilej, că revitalizarea 
fotbalului românesc va fi posibilă 
numai dacă ne întoarcem cu fata 
spre copii, dacă îi învățăm cum să 
deprindă mai bine tainele fotbalului, 
cum să reziste mai bine la efort. 
Altfel ne vom lamenta în continuare 
ani si ani că n-avem fotbal 1

G. MITROI

LOGICA SIMPLĂ A SUCCESELOR

• PENTRU CA DO» 
CUMENTELE SĂ REZIS
TE ASALTULUI SECOLE
LOR. Numeroase acorduri in
ternaționale importante, cărți 
de lux, precum și documente 
destinate unei îndelungate folo
sințe sînt tipărite pe o hirtie 
specială care se confecționează 
la fabrica din mica localitate 
cehoslovacă Velke Losiny, cea 
mai veche întreprindere pro
ducătoare de hirtie din Europa.

Procesul de fabricare a hirtiei 
este manual și el durează două 
săptămîni. Fiecare foaie de hir
tie este tratată cu clei animal 
și apoi uscată în aer liber. 
Produsul obținut își menține 
calitățile inițiale timp de mai 
multe secole. Fabrica de hirtie 
cehoslovacă funcționează din 
secolul al XVI-lea. Documente 
scrise cu trei secole în urmă 
pe hirtia produsă la Velke Lo
siny se conservă și astăzi in 
bună stare în marile arhive ale 
lumii.

• CLIMATIZOR 
COMPLEX. Pe unul din bu
levardele Madridului se înalță 
o clădire cu 18 niveluri de o 
factură inedită. Fațadele sînt a- 
coperite cu panouri din sticlă 
fumurie (2 000 mp) pentru cap
tarea energiei solare, iar inte
rioarele sînt climatizate cu 
ajutorul pompelor de căldură 
dirijate de un computer. în 
interior, temperatura se menține 
iarna constant la 22 grade, da
torită acumulării căldurii so
lare în timpul verii și a valo

Preocupările poporului 
ungar acum, la cea de-a 
33-a aniversare a eliberării 
sale, își găsesc multiple 
expresii. în prim-plan si- 
tuîndu-se munca pentru 
dezvoltarea in continuare 
a economiei. „Pornim, de
sigur. de la marile succe
se pe care le-am obținut în 
anii socialismului — ne 
preciza dr. Robert Mosoczy, 
adjunct al șefului secției 
internaționale a Oficiului 
de Stat al Planificării —. 
dar trebuie să învingem 
destule dificultăți decurgînd 
îndeosebi din efectele con
juncturii economice inter
naționale". „Pentru noi. a- 
dăuga și dr. Antal Ildiko, 
inginer șef al secției inter
naționale a aceluiași orga
nism. comerțul exterior are 
o mare importantă. De a- 
ceea veți și auzi foarte des 
in uzinele și satele noastre 
vorbindu-se despre produ
sele pentru export".

Fapt întru totul exact, 
începind cu tovarășul Gild- 
ner Laszlo. membru al co
mitetului executiv, șeful 
secției economice a Comi
tetului orășenesc de partid 
Budapesta, continuînd cu 
dr. Szego Sandor, directorul 
comercial al cunoscutei uzi
ne de autobuze „Ikarus", și 
pină la ing. Torkoy Andor. 
șef de secție la gospodăria 
agricolă de stat '..Puszta 
Szikra". de lingă orașul 
Kecskemet. expresia „co
merț exterior" a fost ros
tită in mod frecvent în pre
zentarea preocupărilor eco
nomice. Prefațată de o alta
— lupta pentru calitatea 
produselor. „Numai avînd
— calitativ — produse de

nivel mondial, subliniau in 
explicațiile lor interlocuto
rii. indiferent de locul unde 
i-am întîlnit, putem avea 
șanse la export. Iată de 
ce munca noastră trebuie 
să fie nu bună, ci foarte 
bună 1"

O logică simplă, firească, 
ale cărei efecte se regăsesc 
in general în eforturile pen
tru o buhă calificare, într-o 
bună disciplină și intr-un 
apreciabil spirit gospodă-

muzinele cele mai frecvent 
întîlnite. Ea reprezintă unul 
dintre semnele cele mai vi
zibile, la îndemîna cetățe
nilor, în care se concreti
zează schimburile comercia
le româno-maghiare, care 
au crescut de 5 ori în ulti
mii 10 ani și care. în lu
mina celor convenite cu 
prilejul întîlnirii de anul 
trecut dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Jânos Kădăr. urmează

însemnări de călătorie

resc. Un realism, deci, pozi
tiv, din care nu sint ex
cluse renunțările. Buni spe
cialiști. muncitorii maghiari 
continuă să producă la 
„Ikarus" cunoscutele au
tobuze și autocare (fiind
că au o desfacere pes
te hotare de 13 000 de 
mașini anual), dar au re
nunțat la fabricația unor 
tipuri de tractoare si sint 
hotărîți să nu fabrice ma
șini de turism, care le-ar 
ridica prea multe probleme 
în ceea ce privește eficien
ta.

„Ne place «Dacia 1 300», 
care este apreciată la noi 
ca o mașină foarte bună, și 
am dori — dacă tovarășii 
români vor fi de acord — 
să creștem importul din 
România" — ne spuneau 
reprezentanții Oficiului de 
Stat al Planificării.

...într-adevăr. pe străzile 
Budapestei, pe toate dru
murile Ungariei. „Dacia 
1 300“ este una dintre li

să cunoască în continuare o 
„creștere dinamică" — ex
presia sub semnul căreia se 
desfășoară tratativele din
tre reprezentanții celor 
două țări pentru cincinalul 
viitor.

Efectele pozitive ale con
vorbirilor la cel mai înalt 
nivel se fac de altfel sim
țite în numeroase domenii 
de activitate. Tovarășul 
KătănicS Sandor, secreta
rul Comitetului județean 
Bacs-Kiskun, ne spunea că 
se pregătește pentru vizita 
pe care o delegație a jude
țului său o va face în acest 
an la Alba Iulia. in cadrul 
schimburilor dintre județe 
înfrățite, din România șl 
Ungaria : la Budapesta. în 
apropierea Operei, un grup 
de muncitori și specialiști 
români lucrează intens pen
tru deschiderea în scurt 
timp a Casei culturii româ
ne, concomitent lucrin- 
du-se la pregătirea des
chiderii Casei culturii 
ungare la București.

O firească satisfacție ne-a 
produs, desigur, convorbi
rea purtată în aceste zile 
de dinaintea marii aniver
sări a poporului frate un
gar, la Muzeul de istorie a 
armatei ungare. Doi specia
liști muzeologi — locot. co
lonel Kipian Gyorgy și lo
cot. colonel Nalapi Laszlo 
ne-au vorbit despre modul 
în care va fi prezentată in 
cele 5 săli ale muzeului, a- 
flate în prezent în reorga
nizare. contribuția armatei 
române la eliberarea Unga
riei. „Prin hărți, fotografii, 
sculpturi, tablouri, drapele 
ale unităților care au luptat 
contra fasciștilor, uniforme 
și arme — spunea tovarășul 
Nalapi — vom căuta să dăm 
o imagine cit mai fidelă 
despre marea jertfă pe care 
armata română a adus-o la 
eliberarea Ungariei". „De
altfel. sublinia muzeologul 
maghiar, nu numai în 1944, 
dar si în alte momente im
portante ale istoriei noas
tre. românii au luptat fră
țește alături de ponorul 
ungar pentru . dreptate si 
libertate". •

Cuvinte ce exprimă un 
mare și profund adevăr.

în florile care înnobilează 
azi pămîntul socialist al 
Ungariei prietene se află, 
fără îndoială, și razele de 
lumină din privirile zecilor 
de mii de ostași români 
care au luptat și și-au jertfit 
viata pentru libertatea po
porului care trăiește în pre
zent sub semnele primăve
rii 1978 pe întinsa șl fru
moasa pustă maghiară...

Eugen FLORESCU

rificării căldurii degajate de 
cele 400 persoane care lu
crează în clădire, ca și a căl
durii degajate de sistemul de 
iluminat și de diferite alte apa
rate electrice de birou. în tim
pul verii, climatizarea este 
realizată prin dirijarea căldurii 
acumulate de panouri spre ex
terior și printr-un sistem de 
răcire interioară a aerului cu 
ajutorul apei. Iar căldura de
gajată de sistemul de iluminat

și de oameni se utilizează la 
încălzirea apei sanitare (25 
grade Celsius).

• MICROUNDELE IN 
MEDICINĂ. Un ?,r de ex
periențe efectuate în ultima 
vreme au demonstrat că micro
undele, în asociere cu razele X, 
duc la o regresiune a tumori
lor canceroase. Sub efectul a- 
cestor unde, în doze puternice,

celulele maligne, mai sensibile 
la căldură decit celulele sănă
toase, se atrofiază. Totodată, 
microundele stimulează mijloa
cele imunitare ale organismu
lui, în timp ce razele X dimi
nuează aceste mijloace. Același 
efect pozitiv îl au microundele 
in anumite cazuri de cancer, 
dacă sînt asociate cu chimiote- 
rapia. Se precizează că experi
ențele sînt într-o fază incipi
entă.

• HAZ DE NECAZ.
Economistul american de repu
tație mondială John Kenneth

Galbraith a primit recent pre
miu! Noble — nu Nobel 1 — 
oferit de Asociația pentru pro
movarea umorului în viața in
ternațională, al cărei sediu este 
la Paris și care grupează circa 
600 de membri, majoritatea di
plomat, înalți funcționari, oa
meni de afaceri. Primind pre
miul — un bust de bronz înfă- 
țișindu-1 pe cel premiat — 
Galbraith a mulțumit juriului 
declarînd că ar dori să-și înve
selească auditoriu] cu o glumă. 
Din păcate — a spus el — cred 
că nu există glumă mai bună 
decit remediile folosite pentru

actuala stare a economiei occi
dentale.

• ANUAR STATISTIC 
AL LONGEVITĂȚII. Potri- 
vit Anuarului statistic al 
O.N.U., cea mai ridicată durată 
medie a vieții se înregistrea
ză la femei, în Norvegia, și 
este de 77,83 ani, iar la bărbați, 
în Suedia, de 72,07 ani. în ma
joritatea țărilor Africii, vîrsta 
medie nu depășește 50 de 
ani, iar în 21 de țări afri
cane ea este sub 40 de ani.
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„Pentru edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie" 

Rezoluții adoptate de Conferința de primâvarâ 
a Uniunii Interparlamentare

LISABONA 2 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au Încheiat lucrările Con
ferinței de primăvară a Uniunii In
terparlamentare. A luat parte o de
legație română, condusă de Tudor 
Drăganu. vicepreședinte al Grupului 
român al Uniunii Interparlamentare.

Dezbaterile au fost dominate de 
preocuparea față de gravitatea con
tinuării cursei înarmărilor, subliniin- 
du-se necesitatea adoptării unor mă
suri hotărîte care să înlăture perico
lul izbucnirii unui război distrugător.

Cu unanimitate de voturi, Consi
liul interparlamentar a adoptat docu
mentul intitulat : „Sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U. — ro
lul parlamentelor și parlamentarilor 
in edificarea unei lumi fără arme și 
fără războaie". Rezoluția cheamă

Încheierea vizitei președintelui S.U.A. 
în Nigeria

LAGOS 3 (Agerpres). — Președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, și-a în
cheiat luni vizita oficială de trei zile 
întreprinsă in Nigeria. Comunicatul 
comun dat publicității la Lagos, la 
încheierea acestei vizite, relevă că 
Statele Unite și Nigeria resping 
..reglementarea internă" negociată la 
Salisbury asupra problemelor Rho- 
desiei și reafirmă necesitatea unei 
soluții bazate pe propunerile anglo- 
americane.

„Acordul de la Salisbury — pe 
care comunicatul americano-nigerian 
il califică ca «inacceptabil» — nu 
garantează o transferare veritabilă 
a puterii către majoritate și, cu atit 
mal mult, nu la in considerare punc
tul de vedere al fiecăreia din gru
pările de eliberare ale poporului 
Zimbabwe" — se subliniază in co
municat.

în cursul celor două ședințe de 
lucru, șeful statului nigerian, gene
ralul Olusegun Obasanjo, și președin
tele Statelor Unite, Jimmy Carter, 
„au examinat aprofundat" situația ac
tuală din Africa și, în special, din 
Africa australă.

„Cei doi șefi de stat își exprimă 
speranța că un spirit de reconciliere 
va prevala în regiunile din nord- 
vestul african si în Cornul Africii, 
care sînt încă victime ale unor con
flicte fratricide" — se arată în con
tinuare în comunicat.

Prima ședință a noii Adunări Naționale Franceze
PARIS 3 (Agerpres). — La Paris 

au început luni lucrările primei șe
dințe a Adunării Naționale franceze, 
in noua ei componentă rezultată din 
alegerile legislative desfășurate în 
cursul lunii martie a.c. în actuala 
legislatură, partidele majorității gu
vernamentale dispun de 291 deputați 
din totalul de 491, iar cele trei parti
de ale opoziției de stingă — comu
nist. socialist și Mișcarea Radicalilor 
de Stingă — care și-au sporit in an

PORTUGALIA

Alvaro Cunhal despre necesitatea unității
forțelor

LISABONA 3 (Agerpres). — într-o 
cuvintare rostită la Santo Tirso, la 
conferința organizației locale a P.C. 
Portughez, Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C.P., s-a referit, între 
altele, la situația forțelor armate 
portugheze în contextul politic ac
tual. El a spus că forțele reacțio
nare desfășoară în prezent „o cam
panie de destabilizare militară", în- 
cercînd să îndepărteze forțele arma
te de sarcinile ce le revin potrivit 
Constituției. Alvaro Cunhal a subli
niat că, în condițiile actuale, unita
tea forțelor armate „este mai nece
sară decît oricînd" și a relevat că, 
„prin politica sa generală, P.C.P. se 

parlamentele si guvernele să acorde 
maximă importanță sesiunii, astfel 
Incit aceasta să deschidă o nouă 
eră de negocieri — era dezarmării 
reale. S-a hotărît ca documentul să 
fie transmis secretarului general al 
O.N.U. pentru a fi supus dezbaterii 
sesiunii speciale a O.N.U. pentru 
dezarmare.

Sesiunea a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție în care se exprimă nece
sitatea eliminării decalajelor între 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, precum și o rezoluție în 
problema Orientului Mijlociu. într-o 
altă rezoluție se reafirmă dreptul 
inalienabil la autodeterminare și in
dependență al tuturor popoarelor 
aflate încă sub dominația colonială.

Sosirea în Liberia
în cursul aceleiași zile, președin

tele S.U.A. a sosit la Monrovia, ca
pitala Liberiei, ultima etapă a tur
neului său în America Latină și 
Africa.

într-o declarație făcută ziariștilor 
în avionul care îl transporta de la 
Lagos la Monrovia, președintele 
Carter a avertizat Republica Sud- 
Africană că dacă „adoptă măsuri u- 
nilaterale cu privire la Namibia, a- 
ceasta va constitui un indiciu grav 
al lipsei sale de bunăvoință în a se 
conforma opiniilor și deciziilor" co
munității internaționale. El a spus 
că o astfel de acțiune din partea gu
vernului R.S.A. ar fi un factor care 
„ar putea precipita divergențe mai 
grave între S.U.A. și R.S.A.".

★
Cu prilejul vizitei în Nigeria a 

președintelui S.U.A., șeful statului 
nigerian, Olusegun Obasanjo, a de
clarat că „țările din Africa, care 
și-au obținut independenta în anii 
de după război, nu au fost cruțate 
de vicisitudinile cheltuirii resurselor 
lor reduse și războaielor fratricide 
lipsite de rost, în multe cazuri cu 
încurajarea unor puteri din afara 
continentului aflate în căutare de 
sfere de influență". „Este dorința A- 
fricii, a adăugat el, să-și soluționeze 
disputele pe căile ei proprii, dacă 
este necesar, sub auspiciile Organi
zației Unității Africane".

samblu reprezentarea în urma recen
telor alegeri, au împreună 199 depu- 
tați în parlament.

Jacques Chaban-Delmas, cunoscut 
om politic, a fost ales președinte al 
Adunării Naționale întrunind 27B 
din cele 488 de voturi exprimate — 
relatează agenția France Presse. A- 
legerea a survenit la al doilea tur 
de scrutin, deoarece în primul tur 
nici unul dintre candidați nu a ob
ținut majoritatea absolută.

armate
va strădui să contribuie la întărirea 
acestei unități" — transmite agenția 
portugheză de presă. A.N.O.P.

Președintele Portugaliei, Ramalho 
Eanes, l-a numit pe generalul 
Pedro Cardoso șef al statului ma
jor al armatei terestre, in locul 
generalului Rocha Vieira, demis săp- 
tămîna trecută. în noua sa funcție, 
scriu agențiile de presă, generalului 
Cardoso îi revine sarcina să desem
neze pe succesorul generalului Vasco 
Lourențo în funcția de guvernator 
militar al Lisabonei, din care acesta 
a fast desărcinat de Consiliul Re
voluției.

ROMA

Intîlnire a reprezentantului P.C.R. 
cu secretarul general al P.C.I.

ROMA 2 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist 
Italian, tovarășul Enrico Berlinguer, 
l-a primit pe tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care reprezintă Partidul Comunist 
Român la cel de-al 41-lea Congres al 
Partidului Socialist Italian.

Reprezentantul P.C.R. a transmis 
din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un cald salut 
de prietenie și a exprimat solidarita
tea comuniștilor și poporului român 
cu lupta P.C.I., a tuturor forțelor de
mocratice și a poporului italian con
tra terorismului, pentru apărarea de
mocrației, precum și via condamnare 
față de actul criminal al răpirii pre
ședintelui Consiliului Național al 
P.D.C., Aldo Moto. Mulțumind, se-

Congresul P. S. Italian
TORINO 3. — De la trimisul nostru 

special : La Torino s-au încheiat lu
crările celui de-al 41-lea Congres al 
Partidului Socialist Italian.

Partidul Comunist Român a fost re
prezentat la congres de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La capătul a cinci zile de intense 
dezbateri, congresul a adoptat cu o 
largă majoritate un document final 
și a ales noul Comitet Central, for
mat din 211 membri. Noul Comitet 
Central, convocat pentru miercuri la 
Roma, urmează să aleagă Direcțiu
nea P.S.I. Atît dezbaterile, cît și do
cumentul final au evidențiat impor-

Ample cercetări în
ROMA 3 (Agerpres). — în Italia, 

în special la Roma si în împrejuri
mile orașului, au continuat luni cer
cetările politiei menite să descopere 
locul unde este sechestrat Aldo 
Moro. președintele Consiliului Na
țional al Partidului Democrat-Cres- 
tin. răpit de elemente teroriste din 
formațiunile autointitulate „Brigăzile 
roșii". Uzînd de împuternicirile su
plimentare ce i-au fost recent acor
date. politia a retinut peste 100 de 
persoane suspecte în vederea inte-

Congresul Uniunii Comu
niștilor din Slovenia. Liu* 
bliana au început luni lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia. Agenția 
Taniug, care transmite știrea, men
ționează că acesta este primul dintre 
congresele din republicile și provin
ciile autonome iugoslave care vor 
precede Congresul al XI-lea al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
programat pentru a doua parte a 
lunii iunie.

0 delegație de studii a 
P. C. Chinez, condusă de Li 
Yi-men. șef-adjunct al Secției pen
tru relațiile externe a Comitetului 
Central al partidului, a făcut o vizită 
la Prezidiul C.C. al Uniunii Comuniș
tilor djn Iugoslavia. Cu acest prilej, 
delegația s-a întîlnit cu Stane Dolant. 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. cu care a 
avut o convorbire prietenească, 
transmite agenția Taniug. Delegația 
P.C. Chinez a fost primită, de ase
menea, de Aleksandar Grlicikov, 
secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Intîlnire la Praga. Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a avut convorbiri cu 
Luis Carlos Prestes. secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist Bra
zilian. aflat în vizită în Cehoslova
cia. Cu acest prilej, informează agen
ția C.T.K., s-a efectuat o informare 

cretarul genera] al P.C.I. a transmis, 
la rîndul său, un salut cordial tova
rășului Nicolae Ceaușescu și cele mal 
bune urări în activitatea pe care po
porul nostru, sub conducerea P.C.R., 
o desfășoară pentru construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

în cadrul tntîlnirii, la care a luat 
parte responsabilul secției externe a 
P.C.I., Sergio Segre, s-a efectuat un 
schimb de informații și de opinii în 
legătură cu situația din cele două 
țări, cu activitatea P.C.R. și P.C.I., 
cu unele probleme ale vieții interna
ționale actuale.

S-a exprimat dorința reciprocă de 
a dezvolta în continuare colaborarea 
strinsă, existentă între cele două 
partide.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, frățească, 

și-a încheiat lucrările
tanta promovării consecvente a unei 
politici de unitate națională a tuturor 
forțelor democratice si progresiste 
din tară, ca o condiție esențială pen
tru abordarea si depășirea probleme
lor complexe cu care este confrun
tată. în prezent, Italia, pentru com
baterea terorismului si întărirea de
mocrației.

O dominantă a congresului a con
stituit-o, în același timp, reafirmarea 
importantei pe care o are intensifica
rea raporturilor dintre cele două 
partide ale stîngii, socialist si comu
nist. în lupta lor comună pentru apă
rarea intereselor oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale 
ale poporului italian.

cazul Aldo Moro
rogării lor șl a efectuat o serie de 
arestări sub acuzația de deținere 
ilegală de arme de foc. De aseme
nea. au continuat perchezițiile in 
diferite imobile si controalele ne di
verse căi rutiere. O acțiune de pro
porții a politiei, la care au luat parte 
elicoptere și ambarcațiuni ale pazei 
de coastă și efective însumînd circa 
o mie de oameni, s-a desfășurat în 
nordul tării. în zona portului Genua, 
unde autoritățile consideră că ar fi 
posibil să existe o ascunzătoare a 
răpitorilor lui Moro.

agențiile de presă transmit:
reciprocă despre activitatea celor 
două partide și s-au examinat unele 
probleme ale mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat 
statelor membre ale organizației 
mondiale un nou apel de a contri
bui la finanțarea trupelor O.N.U. sta
ționate in diferite regiuni „fierbinți" 
ale globului. Referindu-se la situația 
bugetară a U.N.F.I.C.Y.P. (Forțele 
O.N.U. din Cipru), el a arătat că în 
decembrie 1977 se înregistrase un de
ficit de 50 milioane dolari, la care 
se va adăuga suma de 11.1 milioane 
dolari necesară întreținerii trupelor 
în actualul mandat de șase luni, care 
va expira la 15 iunie.

Spania și N.A.T.0. Regele 
Juan Carlos al Spaniei l-a primit pe 
generalul George Blanchard, coman
dantul celei de-a 7-a armate ameri
cane șl al grupului central de ar
mate al N.A.T.O. Generalul ameri
can a conferit, de asemenea, cu mi
nistrul spaniol al apărării, vizita sa 
la Madrid fiind strîns legată — re
levă observatorii de eventualita
tea aderării Spaniei la N.A.T.O. După 
cum s-a mai anuntat. conducătorii

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sosirea unor noi contin
gente ale „căștilor albastre” 

in Liban • Sesiunea 
Consiliului Ligii Arabe

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a anunțat că, pină dumi
nică 2 aprilie, un număr de 1 280 de 
militari,' reprezentînd contingentele 
Forțelor interimare ale O.N.U. din 
Liban (U.N.I.F.I.L.), au sosit în a- 
ceastă tară și au fost dislocați în 
pozițiile corespunzătoare. Alte uni
tăți urmează să sosească în curînd. 
Forțele interimare ale O.N.U. din 
Liban, conduse de generalul maior 
Emmanuel Erskine (Ghana), vor cu
prinde în final 4 000 de militari.

CAIRO 3 (Agerpres). — Consiliul 
Ligii Arabe șl-a încheiat lucrările în 
capitala egipteană, a anuntat postul 
de radio Cairo. Sesiunea Consiliului 
Ligii Arabe s-a desfășurat initial la 
nivel ministerial, lucrările fiind re
luate ulterior Ia nivelul reprezen
tanților permanent ai statelor mem
bre.

Consiliul a aprobat reînnoirea 
pentru încă șase luni a mandatului 
Forțelor arabe de descurajare (F.A.D.) 
din Liban, a anunțat Sayed Nofal, 
secretar general adjunct al Ligii A- 
rabe. Totodată, s-a hotărît crearea 
unei comisii a cărei sarcină va con
sta în stabilirea fondurilor de sprijin 
pentru poporul palestinian din terito
riile ocupate. Consiliul Ligii Arabe a 
invitat, de asemenea. Oficiul de aju
tor și lucrări al O.N.U. pentru refu- 
giatii palestinieni (U.N.R.W.A.) să 
continue asistenta acordată refugia- 
tilor palestinieni.

Plenara C. C. al P.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Danemarca în ca
drul căreia au fost examinate situa
ția politică din țară după alegerile 
desfășurate la 7 martie pentru or
ganele locale, sarcinile deputaților 
comuniști în apărarea intereselor 
oamenilor muncii, activitatea presei 
de partid și’ probleme ale învăță- 
mîntului de partid. Plenara a pro
pus măsuri concrete pentru comba
terea șomajului.

mai multor partide politice. între 
care Partidul Comunist si Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol, pre
cum si numeroase alte personalități 
politice din Spania s-au pronunțat 
cu fermitate împotriva acestui 
proiect.

Negocierile dintre Salva
dor și Honduras cu privlre la 
solutionarea conflictului de frontieră 
dintre cele două țări au început luni 
la Lima. La dezbateri, desfășurate in 
prezența mediatorului peruan Jose 
Bustamente y Rivero, desemnat prin 
consensul ambelor părți, participă mi
niștrii de externe ai Hondurasului si 
Salvadorului, Roberto Palma Galvez,-, 
și. respectiv. Alvaro Ernesto Martinez.

In orașul indian Hydera
bad au fost trimise trupe 
pentru restabilirea ordinii după cioc
nirile care au avițt loc timp de cîteva 
zile între poliție și demonstranți, sol
date cu 4 marți și 20 de răniți — in
formează agenția Samachar, citată 
de Reuter. Tulburările au fost de
clanșate după anunțarea morții unui 
demonstrant aflat în detenția poliției 
locale. Au fost instituite restricții de 
circulație pentru o perioadă de cîteva 
zile, adaugă agenția Samachar.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
DAKAR

Cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării independentei 
Senegalului, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului senegalez prieten 
deplin succes pe calea dezvoltării sale economico-sociale independente

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă ocazia de 
a-mi exprima convingerea că, acționînd în spiritul discuțiilor pe care le-am 
avut împreună la București și Dakar, relațiile dintre România și Senegal 
se vor dezvolta continuu pe multiple planuri, în interesul popoarelor și 
țărilor noastre, constituind o contribuție la procesul de edificare a unei noi 
ordini economice internaționale, la consolidarea păcii și înțelegerii intre toate 
națiunile lumii.

Cunoscută în trecut mal ales ca 
„țară a arahidelor" din cauza si
tuației de monocultură în care 
a fost menținută de domina
ția colonială, Senegalul a făcut 
în cei 18 ani de dezvoltare inde
pendentă un șir de pași în direcția 
făuririi unei industrii naționale. 
Astfel, pe harta economică a tînă- 
rului stat african au apărut o serie 
de fabrici și uzine care valorifică 
în mod superior resursele de care 
dispune. In jurul capitalei, portul 
Dakar, s-a creat în anii din urmă 
o „zonă liberă" menită să favori
zeze implantarea unor întreprin
deri. a unui mare șantier naval 
etc. Totodată, geologii au descope
rit noi bogății : petrol și gaze na
turale în regiunea de coastă, mi
nereu de fier la Falene — în par
tea orientală a tării, precum și 
marmură, fosfați. De altfel, cu o 
producție de 2 milioane de tone pe 
an, această țară a devenit 
unul din furnizorii de seamă de 
fosfați pe piața mondială. Proiec
tele pentru viitorul imediat prevăd 
ca pe baza zăcămintelor recent 
descoperite să se creeze o industrie 
chimică si de îngrășăminte. Planul 
de dezvoltare (1977—1981) înscrie 
un program larg de investiții care 
să ducă la creșterea medie a pro
dusului national brut cu aproape 
șase la sută pe an.

în agricultură se urmăresc di
versificarea producției, extinderea 
irigațiilor în zona fluviului ce a 
dat numele său țării. Pe cursul 
fluviului Senegal se va construi un
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Cu începere de laScumpire.
1 aprilie. în Franța a fost majorat 
prețul pîinii si al produselor de pa
nificație. în aceeași zi. Ministerul de 
Finanțe a anunțat că se prevede o 
sporire a tarifelor la serviciile pu
blice.

In perspectiva reorgani
zării instituționale din Ar

anunțate de președintelegentina,
Rafael Videla. mai multi lideri ai 
forțelor politice argentiniene (între 
care partidele peronist. radical, con
servator. social-democrat si demo- 
crat-creștin) s-au declarat favora
bili propunerii făcute săptămîna tre
cută de președintele tării privind in
cluderea de personalități civile in 
guvern, ca o primă etapă sure sta
bilirea unei democrații pluraliste in 
Argentina.

Act de vandalism. Tabloul 
„Adorarea vițelului de aur" al mare
lui pictor Poussin, aflat la Galeria 
Națională din Londra, a fost grav 
avariat în urma unui act de vanda
lism al unui vizitator, care a reușit 
să dispară. Agenția Associated Press, 
care transmite știrea, informează că 
valoarea tabloului se ridică la apro
ximativ 925 000 dolari.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

mare baraj care va asigura, în a- 
celașl timp, și o parte considerabilă 
din energia electrică de care are 
nevoie tinărul stat.

O mare atenție s-a acordat și se 
acordă formării de cadre naționale; 
aproximativ 30 la sută din bugetul 
tării a fost destinat învălămîntului. 
Pe porțile Universității din Dakar, 
una din cele mai vechi și mai mari 
instituții de invătâmint superior de 
pe continent, au ieșit in acești ani 
un număr mare de specialiști se- 
negalezi, care aduc o prețioasă con
tribuție la propășirea țării.

între România și Senegal 
stabilit și se dezvoltă relații 
prietenie și colaborare bazate 
stimă și respect reciproc. Ca m 
ment de cea mai mare însemnă 
tate în dezvoltarea acestor relati' 
se înscriu întilnirile de la Bucu 
iești si Dakar dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Leopold Sedan Senghor ; acordurile 
și înțelegerile realizate cu aceste 
prilejuri au pus bazele unei colabo
rări de lungă durată, reciproc 
avantajoasă. Un puternic factor sti
mulator pentru adîncirea si lărgi
rea relațiilor bilaterale îl constituie 
legăturile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Senc- 
galez. partide de guvernămînt.

Transpunerea in viată a acordu
rilor și înțelegerilor realizate, dez
voltarea și adîncirea-' în continuare 
a relațiilor româno-senegaleze co
respund intereselor celor două țări 
și popoare, cauzei păcii si coope
rării internaționale.

Cîteva mii de africanidln 
orașul rhodesian Bulawayo au parti
cipat la o demonstrație împotriva 
așa-zisului acord intern încheiat la 
Salisbury cu privire la viitorul con
stituțional al Zimbabwe. Poliția re
gimului Ian Smith a făcut uz de gre
nade cu gaze lacrimogene pentru a-i 
imprăștia pe demonstranți.

Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R 
pentru comerț exterior
SOFIA 3 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc ședința a 51-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru co
merț exterior. Delegația română a 
fost condusă de Dumitru Bejan. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale. La ședința 
comisiei a fost examinat și aprobat 
raportul cu privire la activitatea des
fășurată de comisie în anul 1977 și 
direcțiile viitoare ale activității aces
teia.

în raport se remarcă faptul că în 
1977 volumul comerțului dintre țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut cu 15 
la sută fată de 1976. depășind preve
derile pentru anul respectiv ale acor
durilor comerciale de lungă durată. 
La încheierea lucrărilor, conducă
torii delegațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. în comisie au fost primiți 
de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria.

0 condiție esențială pentru reușita 
sesiunii speciale a 0. N. U.

Acțiunea energică și 
forțe social - politice

convergentă a celor mai largi 
pentru înfăptuirea dezarmării

Un eveniment de pro
fundă semnificație politică. 
Peste cîteva săptămîni. mai precis 
între 23 mai și 28 iunie, actualitatea 
internațională va consemna un eve
niment de adîncă semnificație poli
tică, așteptat cu un îndreptățit inte
res si speranță de opinia publică de 
pretutindeni : pentru prima dată in 
istoria de peste trei decenii a Na
țiunilor Unite va avea loc o sesiune 
specială dedicată în exclusivitate 
problemei cardinale a vremurilor 
noastre, dezarmarea. în mod firesc, 
în cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., în alte docu
mente ale plenarei, s-a acordat a- 
propiatei sesiuni o atentie deosebită, 
cunoscîndu-se prea bine locul central 
pe care îl ocupă în ansamblul poli
ticii externe a României socialiste 
dezideratul vital al dezarmării, acti
vitatea neobosită a partidului si 
statului nostru, personal a președin
telui tării. în slujba acestei nobile 
cauze a omenirii.

Poziția P.C.R.. a statului nostru 
fată de problematica dezarmării — 
poziție reafirmată cu vigoare în do
cumentele plenarei — decurge din 
analiza lucidă a realităților interna
ționale. care arată că spirala înar
mărilor clasice și în special nucleare 
a atins proporții fără precedent, din 
aprecierea primejdiilor uriașe pe 
care aceasta le implică pentru viito
rul umanității si. totodată, din spiri
tul unei înalte răspunderi fată de in
teresele poporului român, ale tuturor 
popoarelor lumii. Este un adevăr ce 
nu mai poate fi ocolit că interesele 
supreme ale popoarelor pun astăzi pe 
ordinea de zi dezarmarea ca o pro
blemă de maximă urgență ce nu mai 
poate suferi aminare și care se cere 
abordată intr-un spirit nou. cu serio
zitate si sinceritate, cu dorința reală 
de a se ajunge la rezultate, orice ter
giversări. orice tendințe de escamo
tare. de estompare a aspectelor esen

țiale. de canalizare a negocierilor 
spre laturi periferice — așa cum din 
păcate s-a întîmplat pină acum — 
fiind de natură să aibă consecințe 
din cele mai serioase.

Practic, s-a ajuns la situația în 
care, drept urmare a cursei paroxis
tice a înarmărilor, omul a creat, aci. 
pe Pămînt. mijloace susceptibile, 
dacă nu chiar să distrugă Terra, in 
orice caz să provoace pierderi imen
se. incredibile umanității. Sint cu
noscute suficiente cifre si date in 
această privință, așa că nu ne pro
punem să facem o reinventariere 
statistică a lor. însă, efectiv, arsena
lele mondiale au dobîndit asemenea 
proporții uriașe incit astăzi revine de 
flecare din cel peste 4 miliarde lo
cuitori ai planetei zeci de tone de 
explozibil convențional. Zi de zi se 
înregistrează noi evoluții în dome
niul tehnologiei militare. fiecare 
nouă „generație" de arme fiind si 
mai complexă, si mai distrugătoare 
decît cele precedente ; proiectele 
existente cuprind mereu noi si noi 
tipuri si mijloace de luptă, din cele 
mai ucigătoare, inclusiv așa-zisele 
arme ecologice, destinate să producă 
modificări ireversibile ale mediului 
înconjurător. Ceea ce astăzi poate 
părea încă de domeniul fantasticu
lui. mîine poate deveni o realitate 
tragică.

Problema cea mai arză
toare a contemporaneității 
— în dezbaterea celui mai 
larg for al națiunilor. Este 
intr-adevăr o situație deosebit de 
gravă. Și tocmai pornind de Ia 
necesitatea de a se realiza o coti
tură radicală în procesul pină acum 
atit de steril al negocierilor de dezar
mare. România socialistă. împreună 
cu alte state — în curs de dezvol
tare și nealiniate — a avansat pro
punerea. Însușită In unanimitate la 

vremea respectivă, a organizării unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. Astfel, celei mai arzătoare 
probleme a actualității îi va fi in 
curînd consacrată o reuniune spe
cială a celui mai cuprinzător for al 
națiunilor.

Desigur, aceasta constituie un 
fapt îmbucurător, care denotă că 
există astăzi o recunoaștere unani
mă a gravității situației, nimeni ne- 
maiputîndu-și permite să o ignore. 
Este adevărat, asupra dezarmării ș-a 
mai discutat si încă nu puțin, inclu
siv la O.N.U., chiar din primul mo- 

.. ment al existentei organizației. La 
Națiunile Unite, apoi în Comitetul 
pentru dezarmare de la Geneva, in 
alte foruri internaționale au avut 
loc discuții îndelungate, se poate 
spune chiar nesfîrșite, pe parcursul 
a sute de ședințe. în cadrul cărora 
s-au rostit mii de Intervenții, s-au 
adoptat rezoluții însumînd un număr 
imens de pagini,-dar, din păcate, pe 
plan practic, toate acestea s-au sol
dat cu prea puține rezultate. Realist 
vorbind, paginile pe care să se con
semneze cu cît s-au redus arsena
lele militare în cele peste trei dece
nii de cînd se discută asupra dezar
mării. rămîn în continuare imacula
te. „O istorie a ocaziilor pierdute" 
rezuma cu tristete situația, o cunos
cută activistă suedeză pe tărimul 
dezarmării.

Pentru ca această situație să nu se 
perpetueze — cu toate consecințele 
grave ce decurg de aici — pentru ca 
problema dezarmării să fie în sfîr- 
șit urnită din punctul mort, partici- 
pantilor la sesiunea specială le re
vine o răspundere deosebită. în con
cepția României, reafirmată cu pu
tere la plenară, sarcina esențială este 
ca sesiunea să marcheze un pas sub
stantial înainte, să deschidă cu 
adevărat o perspectivă nouă abor
dării problematicii dezarmării, să 
adopte un program coerent si cuprin
zător de măsuri si acțiuni practice, 
de natură să permită trecerea Ime

diată. efectivă la procesul diminuării 
înarmărilor, la înghețarea si apoi 
reducerea bugetelor militare, la înce
tarea producerii și perfecționării ar
melor nucleare și scoaterea acestor 
arme în afara legii, la curmarea iro
sirii în scopuri neproductive a unor 
uriașe mijloace materiale si capaci
tăți umane — ca tot atîția pași in
dispensabili pe calea edificării unei 
lumi fără arme si războaie, a unei 
lumi a păcii și colaborării. Asigura
rea unei asemenea desfășurări efi
ciente a sesiunii implică cu strin
gentă o temeinică pregătire, spori
rea eforturilor in acest sens din par
tea tuturor statelor si popoarelor in 
perioada care a mai rămas pînă la 
deschiderea sesiunii si in timpul des
fășurării ei. O importantă deosebită 
dobindeste în acest context ultima 
etapă — care se deschide azi — a 
lucrărilor Comitetului pregătitor al 
sesiunii — chemat să realizeze un 
larg acord asupra unor documente 
de substanță, clare, concrete, anga- 
jante. care să fie supuse dezbaterii 
și aprobării reuniunii din primăvară.

învățămintele reuniunii 
de la Belgrad. Se ’tie că recent 
a avut loc o altă reuniune interna
țională de amploare, ce-i drept cir
cumscrisă la cadrul european : este 
vorba de reuniunea de la Belgrad a 
statelor participante la Conferința 
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa. care s-a soldat cu rezultate ce 
nu au corespuns nici pe departe aș
teptărilor popoarelor, mai .cu seamă 
în ce privește aspectele de însemnă
tate primordială ale dezangajării mi
litare — una din cauzele fundamen
tale, esențiale, ale acestei situații 
constînd în faptul că nu s-a desfășu
rat o activitate susținută pentru mo
bilizarea popoarelor europene, astfel 

ca acestea să-și facă auzit cu putere 
cuvîntul. să-și impună voința de 
pace, destindere, cooperare. Pe bună 
dreptate, partidul nostru a subliniat, 
prin glasul secretarului său general, 
necesitatea dc a se trage învățămin
tele cuvenite de pe urma acestei si
tuații. care trebuie să constituie un 
veritabil semnal de alarmă pentru 
unirea cît mai strinsă a forțelor so- 
cial-politice cele mai largi. în vede
rea realizării aspirațiilor de pace si 
securitate pe continent. ACEASTA 
CONCLUZIE ESTE ÎNTRU TOTUL 
VALABILA SI PENTRU APRO
PIATA SESIUNE SPECIALA DE 
DEZARMARE. Realitatea este că 
dacă s-a ajuns la un asemenea nivel 
al înarmărilor concomitent cu ascuți
rea în continuare a contradicțiilor în 
viata internațională, cu intensifica
rea luptei pentru zone si sfere de in
fluentă. situația rezultată este in di
rectă legătură si cu faptul că po
poarele. masele nu s-au manifestat 
cu vehementa, cu energia cuvenită. 
„Trebuie să constatăm cu regret — 
arăta în cuvîntarea la plenară tova
rășul Nicolae Ceaușescu. subliniind 
aceste evoluții contrare intereselor 
destinderii — că în această perioadă 
activitatea forțelor progresiste, anti- 
imperialiste nu a fost de natură să 
oprească tendințele negative la care 
m-am referit..."

Corolarul direct al acestei apre
cieri realiste este NECESITATEA 
INTENSIFICĂRII mai mult ca 
ORICÎND A LUPTEI TUTUROR 
FORȚELOR PROGRESISTE. DEMO
CRATICE PENTRU SOLUȚIONA
REA PROBLEMELOR ACUTE ALE 
OMENIRII. ÎN RÎNDUL CĂRORA 
DEZARMAREA OCUPA, FARA ÎN
DOIALĂ, PRIMUL LOC. Masele, po
poarele sînt cele care suportă direct 
consecințele cursei înarmărilor si de 
aceea lor le revine în primul rind să 
preia cauza dezarmării în propriile 
mîini. să acționeze ferm pentru în
făptuirea ei.

0 poartă spre efectele 
multiple și binefăcătoare. 
Desigur, ținînd cont de complexita
tea deosebită a problemei, procesul 
dezarmării nu poate fi realizat peste 
noapte. Acesta este și motivul pen
tru care România s-a pronunțat în
totdeauna pentru o abordare treptată 
de la simplu la complex, partidul 
nostru elaborînd o concepție unitară, 
închegată cu privire la necesitatea 
dezarmării și măsurile practice eșa
lonate in timp de înfăptuire a ei. 
Fundamentată de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. și apoi amplu dezvoltată 
în documentul de poziție prezentat 
la O.N.U. rin 1975. această concepție 
stă la baza propunerilor românești 
pentru toate cele trei documente fun
damentale ce urmează a fi definiti
vate și adoptate la sesiunea specială, 
în cuvîntarea sa la plenară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că. ti- 
nînd seama de importanta deosebită 
a apropiatei reuniuni. conducerea 
partidului va elabora un document 
anume care să stea la baza întregii 
activități a tării noastre la sesiunea 
specială. România fiind, totodată, 
gata să colaboreze cu țările socia
liste. cu alte state ale lumii pentru 
a imprima sesiunii un caracter cît 
mai eficient.

Manifestîndu-și această voință. 
România pornește de la convingerea 
că prin adoptarea unor măsuri prac
tice de dezarmare, sesiunea specială 
ar deschide o poartă largă spre con
solidarea destinderii — care nu poate 
fi decît fragilă și reversibilă atita 
timp cit goana înarmărilor continuă 
— ar contura perspectiva nemijlo
cită a unor raporturi internaționale 
noi, inaugurind cursul spre eradi
carea politicii de forță si a Instru
mentelor ei. spre stingerea conflic
telor și surselor de încordare, spre 
încredere și colaborare intre po
poare.

O asemenea desfășurare pozitivă a 
•esiunil ar avea efecte din cele mai 

salutare si asupra condițiilor de via
ță ale popoarelor, știut fiind că spi
rala armamentelor este un factor de 
puternice distorsiuni în economia 
mondială, de stimulare a fenome
nelor de criză, cu consecințe nega
tive asupra tuturor popoarelor, in
clusiv din țările cele mai dezvoltate, 

în sfîrșit. desfășurarea rodnică a 
sesiunii ar putea să permită si abor
darea realistă a problemei lichidării 
decalajelor, pentru ca adoptarea de 
măsuri concrete pe planul dezarmă
rii, cum ar fi, de pildă — așa cum pro
pune România — hotărirea solemnă 
de înghețare a cheltuielilor militare, 
a efectivelor și armamentelor la ni
velul anului 1978 și apoi reducerea 
treptată cu cel puțin 10—15 la sută 
pînă în 1985 a actualului nivel ; 1 
cheltuielilor, ar însemna implicit eli 
berarea de fonduri uriașe absorbite 
de înarmări, permitind utilizarea a- 
cestora pentru dezvoltarea economiei 
si ridicarea nivelului de trai din fie
care tară, pentru accelerarea progre
sului națiunilor rămase in urmă.

Iată ce perspective îmbucurătoare 
ar putea deschide sesiunea specială, 
ce multiple efecte binefăcătoare ar 
avea angajarea ei pe calea unor mă
suri eficiente, a unor hotărîri ferme 
în procesul dezarmării, ca latură in
separabilă a edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte. Pentru ca aceste 
perspective să se transforme in 
realitate, se impune ca statele, gu
vernele, factorii de conducere să ma
nifeste răspundere, luciditate, realism 
politic. în același timp, si în primul 
rind. o condiție esențială o , consti
tuie intensificarea în cel mai înalt 
grad a acțiunilor celor mai ample 
forte sociale — care reprezintă azi 
un potential gigantic, precumpănitor 
în raportul de forte pe plan mondial, 
de lupta lor unită, convergentă și 
neobosită depinzînd, în mod hotăritor, 
reușita viitoarei reuniuni, ca și abor
darea cu succes a tuturor marilor 
probleme ale contemporaneității.

Romulus CAPLESCU
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