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Printr-o puternică mobilizare a forțelor de la sate

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
pot și trebuie să fie încheiate

in cel mai scurt timp

• ZILNIC, UN RITM DE 300000-320000 
HECTARE • DIN ZORI Șl PÎNĂ SEARA 
LA ÎNSĂMÎNȚĂRI, IAR NOAPTEA - LA 
PREGĂTIREA TERENULUI • URGENTA
REA SEMĂNATULUI - PRINCIPALA SAR
CINĂ A ORGANELOR Șl ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID, A CONSILIILQR POPULARE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Vicepreședintele Republicii Guineea Ecuatorială

Lucrările agricole de primăvară 
s-au aglomerat foarte mult și in 
majoritatea județelor sint intîrziate. 
încă nu s-a încheiat insămințarea 
culturilor din prima epocă și tre
buie să se treacă din plin, cu toate 
forțele, la semănatul porumbului. în 
această situație, nu există in momen
tul de față sarcină mai importantă 
pentru organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și coman
damentele locale pentru agricultură 
decit aceea de a mobiliza toate mij
loacele mecanice, pe toți mecaniza
torii și cooperatorii la lucrările din 
cimp, in vederea accelerării la ma
ximum a însămințărilor și a celor
lalte lucrări de sezon.

Terminarea însămințării culturilor 
din prima epocă constituie obiectivul' 
prioritar care trebuie să concentreze 
în aceste zile principalele forțe din 
agricultură. Și aceasta intrucit sfecla 
de zahăr mai este de însămînțat pe 
40 la sută din suprafețele prevăzute, 
plantele furajere — pe 55 la sută, 
inul pentru ulei — pe 24 la sută, 
floarea-soarelui — pe 83 la sută, iar 
cartofii timpurii și de vară — pe 9 
la sută. în mod deosebit se cere să 
fie încheiat grabnic semănatul sfe
clei de zahăr in județele Ilfov, Olt, 
Prahova. Vaslui. Bacău. Suceava, 
Covasna. De asemenea, în ffițeva 
zile trebuie să fie însămînțate toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu floarea-soarelui, eforturi mai stă
ruitoare în această privință fiind 
necesare îndeosebi în județele Con
stanța, Iași, Dîmbovița, Buzău și Olt, 
unde lucrările abia au început.

în săptămina în curs trebuie să 
se lucreze în ritm susținut la semă
natul porumbului — principala cul
tură cerealieră a țării, care in acest 
an se insămințează pe 3,5 milioane 
hectare. Pentru a se obține recolte 
mari, așa cum a subliniat condu
cerea partidului, insămințarea po
rumbului trebuie încheiată cît mai 
grabnic. întrucît aproape întrea
ga suprafață destinată porumbu

lui a fost arată din toamnă și 
există suficiente tractoare și semă
nători, această sarcină poate și tre
buie să fie îndeplinită în bune con
diții. Se cere însă ca în fiecare co
mună, în fiecare unitate agricolă, 
munca să fie temeinic organizată, 
astfel incit să se lucreze cu toate 
forțele, fără întrerupere, ziua și 
noaptea.

Executarea neîntîrziată și de cea 
mai bună calitate a volumului mare 
de lucrări la pregătirea terenului și 
semănat presupune, în primul rînd, 
ca toate tractoarele și utilajele să fie 
folosite din plin. Din calculele efec
tuate de organele de specialitate a 
rezultat că. cu actuala dotare teh
nică. poate fi atins un ritm zilnic la 
semănat de 300 000—320 000 hectare. 
Pentru a se ajunge la o asemenea 
viteză de lucru. în întreprinderile 
agricole de stat Și stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii au fost con
stituite formații de mecanizatori 
completate cu cei care au învățat 
conducerea tractorului, ceea ce face 
cu putință să se muncească in două 
schimburi, de zi și de noapte. Im- 
nortant este acum că în fiecare imi
tate agricolă, pe baza unor programe 
precise, munca la insămînțări să în
ceapă din zori, de la ora 5, să con
tinue pină seara, iar noaptea să se 
lucreze la pregătirea terenului.

Accelerarea însămințărilor și ter
minarea lor în limitele timpului sta
bilit constituie sarcina centrală a co
mitetelor de partid și consiliilor 
populare comunale. Lor le revine în
datorirea de mare răspundere ca, în 
această perioadă de vîrf a muncilor 
agricole, să mobilizeze puternic pe 
toți mecanizatorii, specialiștii și coo
peratorii la executarea lucrărilor in 
cimp. să sprijine conducerile unită
ților in organizarea muncii, în apli
carea. punct cu punct, a prevederilor 
cuprinse în programele de lucru. 
Consiliile populare comunale au o- 
bligația ca. in spiritul Legii privind 
organizarea producției și a muncii în 
agricultură, să asigure ca toți locui -

Secvență de lucru surprinsă duminică la semănatul sfeclei de zahăr pe 
ogoarele cooperativei agricole de producție din Movilița
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, luni dimineața, pe Nguema 
Esono Nchama, vicepreședinte al Re
publicii Guineea Ecuatorială, minis
tru al relațiilor externe și de priete
nie cu alte popoare, care, în fruntea 
unei delegații, face o vizită oficială

în tara noastră la invitația guvernu
lui român.

Oaspetele a fost însoțit de Batho 
Omamnsue Menque, secretar general 
la Ministerul Relațiilor Externe și de 
prietenie cu alte popoare.

La primire au participat Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver

nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete-
(Continuarc în pag. a V-a)

Hani El Hassan, consilier politic personal al președintelui 
Comitetului Executiv al 0. E. P., Yasser Arafat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit luni pe 
Hani El Hassan, consilier politic 
personal al președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli

berarea Palestinei. Yasser Arafat.
Oaspetele a transmis tovarășului 

Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
de prietenie din partea lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, precum si cele mai

bune urări de succes și prosperitate 
poporului român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Yasser Arafat salutul său
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de administrație și președintele executiv 
al Agenției pentru Energia Atomică a Canadei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Ross 
Campbell, președintele Consiliului de 
administrație al Agenției pentru E- 
nergia Atomică a Canadei (A.E.C.L.), 
și pe James Donelly, președintele

executiy al acestei agenții, care fac o 
vizită in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului.

Oaspeții au adresat șefului statului 
român vii mulțumiri pentru întreve

derea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, de a cu
noaște din realizările activității de 
cercetare din tara noastră și de a se 
întîlni cu reprezentanți ai guvernului,
(Continuare în pag. a V-a)

torii satelor să participe, zl de zi. Ia 
efectuarea lucrărilor de sezon, res- 
pectind întocmai orarele de lucru 
stabilite. De asemenea, organizațiile 
de partid și consiliile populare co
munale trebuie să acționeze hotărit 
în vederea întronării unei discipline 
desăvirșite în fiecare unitate agrico
lă. fermă, brigadă sau echipă. Iar 
disciplina înseamnă utilizarea din 
plin a timpului de muncă, realizarea 
de viteze sporite de lucru la însă- 
mînțări și respectarea întocmai a 
normelor tehnice stabilite.

întreaga activitate pentru intensi
ficarea însămințărilor trebuie să se 
desfășoare sub conducerea directă și 
îndrumarea nemijlocită a comitetelor 
județene de partid. Deosebit de im

portant este ca activiștii de partid, 
alți activiști din cadrul organelor ju
dețene, specialiștii direcțiilor agrico
le să-și desfășoare activitatea pe te
ren. in cimp, acolo unde se pregă
tește terenul și se insămințează, sO- 
luționînd operativ toate problemele 
ce se ridică. Nici o ședință, nici o 
altă activitate nu trebuie să sustragă 
Pe oamenii muncii din agricultură 
de la principala 16r sarcină actuală : 
insămințarea culturilor de primăva
ră. Lucrările agricole au acum ca
racter de maximă urgență și. de 
aceea, in această perioadă hotărîtoa- 
re pentru recolta acestui an. trebuie 
să se muncească stăruitor și bine 
organizat, folosindu-se din Plin fie
care oră, fiecare zi.

Ambasadorul Republicii Guineea, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Luni după-amiază. președintele pe Kerfalla Cisse, care și-a prezen- 
Republicii Socialiste România, tova- tat scrisorile de acreditare în cali- 
rășul Nicolae Ceaușescți, a primit tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii 
in țara noastră. (Continuare 
gina a V-a).

Guineea
în pa-

Ambasadorul Republicii Democratice Sudan
In cursul după-amiezii de luni, 

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit Pe ambasadorul Republicii

Democratice Sudan, Sayed Sharief, 
in vizită de rămas bun, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în tara 
noastră.

Cu acest prilej. între președintele 
Republicii Socialiste România și amba
sadorul Republicii Democratice Sudan 
a avut loc o convorbire cordială.

CeXPOZIȚIANAȚIONALĂ A CREAȚIEI ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE"^

— O INIȚIATIVĂ STIMULATOARE PENTRU PROMOVAREA 
SPIRITULUI NOVATOR

Episod surprins la ..Ex
poziția națională a crea
ției științifice si tehnice": 
in dreptul arzătoarelor de 
gaz metan, produse la 
Cimpina. se opresc mai 
intii cîtiva oameni. Apoi 
grupul se mărește. între
bările curg din toate păr
țile : „La ce presiune lu
crează ?“, „Care este eco
nomia de combustibil ?“, 
„S-a trecut, cumva, la 
producția de serie ?“ etc. 
Reprezentantul întreprin
derii nu mai prididește cu 
răspunsurile. Pină la urmă 
face apel la creion. Acolo, 
pe loc. întocmește schite, 
calculează, demonstrează 
avantajele noilor arzătoa
re. Vizitatorii scot si ei 
carnețelele, rețin un răs
puns. o cifră, se lămuresc 
pină la capăt. Dialogul se 
încinge, devine curind un 
fierbinte schimb de idei 
si experiență.

Multi dintre cei aflati 
In fata standurilor erau 
specialiști din ministere, 
centrale industriale, in
stitute centrale de cerce
tare si inginerie tehnolo
gică. cu totii preocupați 
să afle noi posibilități de 
reducere a importurilor.

Da. a fost un lucru o- 
bisnuit să vezi aici — sub 
cupola unde in „Săptămî- 
na științei si tehnicii ro
mânești" s-a concentrat 
o bună parte din marele 
potențial de gîndire teh
nică novatoare al tării — 
vizitatori de un fel deo
sebit : cu creionul si car
nețelul la indemină. pro
fund interesați de ceea ce 
văd. pregătiți pentru dia
log. apti pentru un 
schimb fertil de experien
ță și. mai ales, hotăriti 
să beneficieze de proce
deele tehnice de ultimă 
oră. pe care le-a dat la 
iveală creația științifică 
și tehnică de masă. Teri
toriul expoziției cu multi
tudinea exponatelor — un 
imens laborator al ideilor 
tehnice înaintate, un loc 
de muncă de un fel deo
sebit. Aptitudinea de a 
inova este stimulată din 
plin, reușitele tehnice în
fățișate constituind tot 
atîtea argumente convin
gătoare privind fluxul 
uriaș al creației tehnice 
de masă, a cărei flacără 
mereu mai puternică se 
hrănește din vigoarea, din 
inteligenta cutezătoare a 
miilor si miilor de mun

citori. maiștri, tehnicieni, 
ingineri, cadre didactice, 
studenti. elevi...

Intrăm și noi. reporte
rii. în fluxul de vizitatori 
și privim cu luare amin
te. Fiecare utilaj sau in
stalație. procedeu tehnic 
ori produs, așezate sub 
marca ineditului. îsi are

bob cu bob. Despre multe 
asemenea creâtii științi
fice si tehnice, ivite în 
ampla mișcare de masă 
care este Festivalul na
tional „Cîntarea Româ
niei", s-ar putea scrie to
muri întregi. Aici. în co
loana de ziar, noi ne vom 
opri doar asupra citorva.

Progresul tehnic 
sub milioane 
de semnături

Noul tip de calculator electronic de facturat și 
contabilizat — Felix FC 96 — realizat la întreprinderea 

de calculatoare electronice București

povestea sa. Au fost mai 
întîi clipele de cristali
zare a ideii : la strung 
ori în laborator, pe foaia 
de calc ori într-o con
fruntare oarecare, de pă
reri. în atelierul practicii 
școlare sau in amfiteatrul 
studențesc. Apoi, căută
rile fierbinți., încercări 
reușite si eșecuri, topirea 
unei soluții de ultima cli
pă în tot ceea ce s-a 
strins pină atunci prețios.

...Sfere strălucitoare de 
oțel. Cu reflexe limpezi, 
dure. Semnul șlefuirii în
delungi, fără cusur, a 
metalului. Și, deopotrivă, 
semnul virtuozității pro
fesionale competitive. Sin- 
tem in lumea fascinantă 
a rulmenților românești. 
Maistrul loan Tripon, de 
la secția autoutilări a în
treprinderii brașovene — 
care a inaugurat cu cite- 
va decenii în urmă pro

ducția de serie a sferelor 
de oțel, producție ajunsă 
astăzi la peste 200 tipo- 
dimensiuni — ne prezintă 
„presa cu excentric". Uti
laj realizat prin autodo- 
tare. Una din numeroase
le idei care și-au aflat 
materializarea aici. Nu. 
stadiul de unicat a fost 
depășit. Trei asemenea 
utilaje, de mare produc
tivitate, se află în pro
ducție. Alături de mași
nile de rectificat bile ori 
strungurile hidraulice mo- 
noax. Alături de liniile de 
călire-revenire care, la 
început, au fost și ele, 
idei ; apoi... Apoi, nume
roși muncitori, maiștri, 
ingineri s-au întrecut in a 
veni cu soluții. Unele 
dintre ele izbeau prin in
solit. altele se încadrau 
în canoanele clasice. Și, 
din această mișcare a 
ideilor, s-a întrupat trai
nic. deosebit de util, la 
un nivel tehnic ridicat, 
lucrul nou, mai bun. „Su
ratei noastre din Birlad
— reținem de la meșter
— i-am livrat nu mai pu
țin de patru asemenea 
linii de călire-revenire. 
cu loc de naștere în ate
lierul de autodotări al în
treprinderii „Rulmentul" 
din Brașov. Și tot din 
acest atelier, unde s-au 
concentrat mințile cele 
mai îndrăznețe, cum spu
nem noi. au pornit spre 
întreprinderea din Ale
xandria peste 200 de uti
laje".

Iată, așadar, cum insta- ' 
lății de mare productivi
tate. născocite din spiri
tul inventiv, instalații 
care pot înlocui produse 
similare de import, au 
pașaport de liberă trece
re. devin un bun al tu
turor. Este și acesta un 
semn al noilor relații so
cialiste, statornicite între 
muncitorii, inginerii, teh
nicienii — stăpini, produ
cători. beneficiari — rela
ții de Întrajutorare fireas
că. muncitorească, care 
fac ca o realizare valo
roasă să nu fie ținută 
egoist „sub cheie", ci să 
devină forță de producție 
în folosul întregii noastre 
societăți.

Ilie TANASACHE
(Continuare 
în pag. a III-a)

INTERVIUL ACORDAT
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
corespondentului diplomatic al ziarului

Așa cum s-a mal anunțat, în ziua de 7 aprilie 1978, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, a primit pe David Landau, corespondent diplo
matic al ziarului „Jerusalem Post", căruia l-a acordat următorul interviu pentru acest ziar, 
precum și pentru ziarul „Yedloth Aharonoth".

ÎNTREBARE : Domnule președinte, sint 
cunoscute in întreaga lume succesele ob
ținute de România în ultimii 30 de ani și 
mai ales in ultimii ani. Presa internațio
nală, făcind referire la recentele hotăriri 
adoptate de conducerea Partidului Comu
nist Român, vorbește de „noul mecanism" 
al economiei românești. In ce constau a- 
ceste hotăriri și cum vor influenta ele 
dezvoltarea viitoare a României ?

RĂSPUNS : Hotărîrile Comitetului Central al 
partidului nostru cu privire la perfecționarea con
ducerii și planificării economiei naționale pornesc 
de la necesitatea creării unor condiții mai bune 
pentru realizarea în viață a obiectivelor Congre
sului al XI-lea de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în conducerea economiei noi am realizat un larg 
cadru democratic bazat pe consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale, care asigură 
participarea celor ce muncesc la adoptarea deci
ziilor, precum și pe adunările generale din unită
țile economice, care au dreptul de a hotărî în pro
blemele fundamentale ale activității acestora.

Acum avem în vedere o îmbunătățire a meca
nismului economic, in sensul de a permite o mai 
puternică manifestare a legităților economice prin 
asigurarea mijloacelor materiale și financiare în 
autoconducerea și autogestiunea economico-finan- 
ciară. Dorim ca consiliile oamenilor muncii să aibă 
un rol mai important în elaborarea planurilor si 
bugetelor proprii, să dispună de drepturi și mai 
mari in stabilirea dezvoltării economico-sociale a 
întreprinderilor, desigur, in cadrul planului ge
neral unic al economiei naționale care asigură 
dezvoltarea armonioasă a întregii economii, a 
întregii societăți.

Totodată, avem în vedere ca și unitățile teri- 
torial-administrative, consiliile populare județene, 
orășenești și comunale să dispună de mijloace 
materiale și financiare, precum și de drepturi mai 
largi în exercitarea autoconducerii.

Aș dori să menționez, de asemenea, că măsurile 
adoptate urmăresc o cointeresare mai largă a oa
menilor muncii in dezvoltarea in ritm rapid a eco
nomiei, prin participarea directă la beneficii, in 
raport de rezultatele obținute de fiecare unitate.

Toate aceste măsuri sperăm să impulsioneze 
ritmul dezvoltării forțelor de producție, al sporirii 
venitului național și, pe această bază, creșterea 
mai rapidă a gradului de civilizație al societății, 
a nivelului de trai material și spiritual al oameni
lor muncii.

ÎNTREBARE : România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, se pronunță pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale. 
Știu că acordați mult timp și multă aten
ție acestei probleme și aș dori să cunosc 
mai in amănunt ideile dumneavoastră în 
privința aceasta.

RĂSPUNS : După cum este cunoscut, aproape 
două treimi din omenire trăiește în țări slab dez

voltate sau în curs de dezvoltare sau. cum se for
mulează adesea, două treimi din omenire este să
racă și mai puțin de o treime bogată. S-a ajuns 
la împărțirea lumii în bogați și săraci, ca rezultat 
al unei îndelungi dezvoltări istorice, în primul rînd 
datorită colonialismului, a politicii imperialiste de 
dominație a altor popoare.

România — țară socialistă și în același timp țară 
în curs de dezvoltare — consideră că această stare 
de lucruri nu mai poate continua, că ea trebuie 
lichidată în cel mai scurt timp. În acest sens, ne 
pronunțăm pentru realizarea unor noi relații eco
nomice internaționale, bazate pe egalitate în drep
turi între state, care să asigure un comerț echita
bil, un raport corespunzător între preturile ma
teriilor prime și ale produselor industrializate, un 
acces larg țărilor în curs de dezvoltare la tehnolo
giile moderne — una din condițiile esențiale pen
tru dezvoltarea lor economico-socială. Aceasta pre
supune, totodată, ca fiecare națiune să fie deplin 
stăpînă pe bogățiile naționale.

Avem în vedere ca în realizarea acestor măsuri 
înseși țările in curs de dezvoltare să pună accen
tul pe o folosire mai eficientă a mijloacelor pro
prii, precum și pe o intensă colaborare între ele. 
Totodată, însă, trebuie să se asigure un ajutor mai 
substanțial din . partea țărilor dezvoltate, care 
— între altele fie spus — au și o obligație în 
acest sens. Este necesar să se ajungă la realizarea 
unor înțelegeri corespunzătoare pe plan mondial, 
în cadrul unor acorduri care să asigure transpu
nerea în viață a acestor orientări, să ducă la 
instaurarea acestor relații noi — pe care, în mod 
generic, le numim noua ordine economică inter
națională.

O asemenea abordare a problemelor corespunde 
nu numai intereselor țărilor în curs de dezvoltare, 
ci și ale țărilor dezvoltate, pentru că va duce la o 
mai mare stabilitate economică, va deschide calea 
folosirii mai complete a capacităților de producție, 
a forței de muncă, deci a unei dezvoltări mai sănă
toase a economiei mondiale.

în această direcție, considerăm că Organizația 
Națiunilor Unite, organismele sale internaționale 
și îndeosebi cele economice au un rol important 
în crearea cadrului corespunzător pentru tratative, 
în realizarea înțelegerilor și acordurilor necesare, 
cît și in urmărirea transpunerii lor în practică.

Este evident că lichidarea subdezvoltării, făuri
rea noii ordini economice vor exercita o influență 
puternică asupra vieții internaționale, ducînd la 
ridicarea gradului de civilizație al fiecărei națiuni, 
la întărirea independentei naționale a fiecărui po
por, vor contribui la promovarea politicii de pace 
și colaborare între toate statele lumii.

ÎNTREBARE : întrucit v-ați referit la 
problemele colaborării și păcii internațio
nale, aș vrea să spun că am citit afirma
țiile dumneavoastră privind dezamăgirea 
in legătură cu rezultatele conferinței de la 
Belgrad.

V-aș întreba, ce anume vă așteptați de 
la conferința de la Belgrad și cum credeți 
că s-ar putea continua procesul de înfăp-

„Jerusalem Post“
tuire a celor convenite la Helsinki — 
după Belgrad și înainte de Madrid ? Cum 
credeți că ar putea avansa Europa spre 
destindere, in loc să se îndepărteze de des
tindere și ce rol ar putea juca țara dum
neavoastră in acest sens ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat șl se pro
nunță cu fermitate pentru realizarea în Europa a 
unor relații democratice, bazate pe egalitate, pe 
respect al independentei și suveranității naționale, 
pe neamestec in treburile interne. Aceste relații 
noi trebuie să ducă la o largă colaborare în dome
niul economic, prin înlăturarea restricțiilor exis
tente astăzi în domeniul științific și tehnic, pre
cum și îfi domeniul activității culturale, al schim
burilor de formațiuni artistice, de publicații, la o 
îmbunătățire a contactelor între oameni. Pînă la 
urmă, de aceste relații noi trebuie să beneficieze 
înseși popoarele.

în acest sens am acționat pentru Conferința 
de la Helsinki, cu acest gînd am semnat docu
mentul final, militînd ca el să fie realizat în 
viață. Din păcate, după Helsinki s-a făcut puțin 
în această direcție. Ne așteptam ca reuniunea de 
la Belgrad să ducă la adoptarea unor măsuri 
concrete în vederea înfăptuirii acestor documen
te și, mai cu seamă, să adopte măsuri în privin
ța dezangajării militare — unul din factorii de
cisivi pentru securitatea și cooperarea în Europa. 
După cum se știe, după discuții destul de înde
lungi, în care au fost abordate, ce-i drept, multe 
probleme, conferința nu a adoptat decît hotărî- 
rea de a se organiza o nouă întilnire, în 1980, 
la Madrid, precum și unele reuniuni de mică 
importanță. Nu s-a stabilit nimic concret în pri
vința înfăptuirii în viață a documentelor semna
te la Helsinki. Tocmai de aceea, noi apreciem că 
reuniunea nu și-a atins scopul, că rezultatele ei 
sint nesatisfăcătoare.

Ținînd seama de situația creată, considerăm că 
se impune o intensificare a eforturilor tuturor 
statelor, a forțelor democratice, a popoarelor, 
pentru determinarea înfăptuirii în viață a docu
mentelor de la Helsinki, pentru continuarea 
cursului spre destindere — deși trebuie să spun 
deschis că această noțiune o consider puțin im
proprie pentru că este necesară nu o politică de 
relaxare, de liniștire, ci de intensificare a luptei 
pentru relații noi, democratice, bazate pe egali
tate. Se impun eforturi susținute și vigilență din 
partea popoarelor pentru a realiza relații noi, 
democratice pe plan internațional.

ÎNTREBARE : Ați fost vreodată deza
măgit de faptul că eforturile dumnea
voastră în direcția unei mai largi coo
perări internaționale nu au fost urmate 
in mod suficient de alte țări ? La Bel
grad s-a constatat că nu se înaintează 
suficient de rapid în direcția atingerii 
obiectivelor pe care dumneavoastră le 
susțineți.

RĂSPUNS : Nu se poate vorbi de dezamăgire, 
pentru că în viața internațională s-au produs 
schimbări foârte radicale și foarte rapide, care 
au modificat substantial raportul de forțe. S-a 
evidențiat cu putere că popoarele joacă un rol
(Continuare în pag. a III-a)
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! FAPTUL] | - viteze zilnice sporite,

DIVERS
I Bun venit
| în Deltă!
I „Ordin de mars: Tulcea — 

Maliuc — Lacul Fortuna și retur. 
Aprilie 1978“.

I Conținutul acestui ordin de 
mart nu l-am redat integral. 
Dar el se constituie intr-un apel 
către toti cei care iubesc frumu-

I settle de basm ale Deltet Dună
rii. Anticipind sezonul turistic, 
organizatorii turismului tulcean

Iau inaugurat seria excursiilor 
cu hidrobuzele în Deltă. Primii 
beneficiari : iubitori de frumos 
din toată tara si 30 de turiști 

| francezi.

| Prăjituri 
cu... țigări ?

I O asociere bizară intre sorti
mentele bogate de prăjituri, care 

Imai de care mai apetisante, și 
țigările, tot in sortimente va
riate, expuse spre vinzare la

I cofetăria „Doina" din cartie
rul gălățean „Țigllna III". Ca
zul nu este singular, deoarece 
țigări desface și cofetăria „Vlo-

I leta" de pe faleza Dunării. Dar 
asemenea ciudățenii nu sint nu
mai la Galați, ci și în alte lo-

I calități din țară. De unde se 
deduce că fumătorii, sint foarte 
încurajați de diriguitorii comer-

Ițului. Că așa stau lucrurile, 
ne-o dovedește și faptul că in

1 centrul Galațiului, pe distanța 
de numai o sută de metri, exis- 

Ită nu mai puțin de 10 (zece) tu
tungerii și locuri unde se vind 
țigări. Să tot fumezi... .

I Distracția
9

| a luat sfîrșit
Ion Barbălată și Eufrosiua 

[Barbălată. Soț și soție. El
24 de ani, ea — 19. Amindoi au 
fost (că nu mai sint, și veți ve
dea din ce cauză) gestionari la 

(magazinul Întreprinderii agri
cole de stat din orașul Moi- 
nești. Văzind cei doi că vin- 
zările merg strașnic și cum in 

I fiecare zi le treceau prin mină 
mii de lei, s-au gindit că n-ar 
strica să-și „rezerve" și lor o 
parte din ei. Azi o sută de lei, 
miine două, poimiine nouă, pină 

Iau ajuns la un prejudiciu de 
cîteva zeci de mii de lei. În
trebați, in timpul anchetei, ce 

I făceau cu banii, sofii Barbălată 
au răspuns că-i cheltuiau cu... 
distracțiile, pentru că, vedeți 
dumneavoastră, fiind tineri, fiind 

Ila începutul căsniciei, fiind mari 
amatori de petreceri, fiind...

Nu mai sint acum decit doi 
I acuzați sub învinuirea de dela

pidare și abuz in serviciu. Ur
mează altă— distracție.

I
I
I
I
I
I
I

I
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I
I
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I
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Oprit la timp
Deși George Bozgă, mecani

zator la I.A.S. Jelna (Bistrița- 
Năsăud) nu avea permis de 
conducere pentru a circula pe 
drumurile publice, și deși se 
afla asupra chefului, a sustras 
un tractor și a pornit cu el spre 
casă, la Mureșenii Birgăului. 
Interceptat de un echipaj al mi
liției pe drumul național Bis- 
trița-Vatra Dornei, pe la Jose
nii Birgăului, năzdrăvanul plim
băreț a fost stopat. La timp, 
pentru că cine știe ce s-ar fi 
întîmplat mai departe... Între
barea e : clnd s-a dus și a sus
tras tractorul, ce-or fi păzit... 
paznicii 7

I
I

I

I Don 
de...

Juan I

I
sosea»

vesel la volan, Dan-

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Fluierind 
ciu Dobrițoiu se îndrepta cu au
toturismul proprietate perso
nală spre Tg. Jiu. Amabil, s-a 
oferit s-o ia in mașină pină la 
Tg. Jiu și pe o tinără de 23 de 
ani. Ajungtnd in oraș, călătoa
rea i-a mulțumit și l-a rugat 
să oprească, pentru a cobori, 
dar „amabilul" și veselul D.D. 
nici n-a vrut să audă, apăsind 
pe accelerator și traversind in 
goană orașul, indreptindu-se a- 
poi spre .comuna Lelești. La 
un moment dat, văzind șoseaua 
goală și nici țipenie de om prin 
împrejurimi, a oprit mașina,
dindu-i de înțeles călătoarei că 
nu mai are nici o scăpare.
Dar s-a înșelat. Văzind că apă
ruse, ca din pămint, un camion, 
D.D. a dat-o jos din mașină pe 
pasagera care îl înfruntase cu 
demnitate și curaj, după care 
a pornit ca un bolid, spre a i 
se pierde urma. Pină la urmă, 
a fost depistat și anchetat sub 
învinuirea de tentativă de viol, 
pentru care va trebui să dea 
seamă in fața legii.

I
I
I
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I
I
I
I
I

I
I

Nu erau caii 
de vină...

I
I

I
I

Fe- 
uni- 

doi 
de

I

I

I

— Alo, militia orașului 
tești ? Pe terenul din fața 
tății noastre, pasc in voie 
cai și se strică bunătate 
grîu, abia înverzit.

Sosiți la fața locului, lucrăto
rii de miliție au găsit o căruță 
cu doi cai mergind anapoda pe 
terenul cu griu... Apropiindu-se, 
nu mică le-a fost mirarea cind 
au văzut in căruță un om dece
dat. Era Vasile Junghiu, căru
țaș particular din Fetești. Din 
cercetările efectuate rezultă că 
V. J., fiind asupra chefului, i-a 
venit și chef de o plimbare. înhă- 
mind caii la căruță. Fiul său. 
Ion, i-a spus să se astimpere și 

stea liniștit locului. Intre 
și tată s-a iscat încăierare, 
un moment dat, fiul l-a lo
pe tată cu o lopată...

I
I
I
I

muncă fără întrerupere
MECANIZATORII NU CUNOSC ODIHNA

Duminică, In multe unități agri
cole din județul Ilfov s-a muncit 
intens. Bilanțul acestei zile a fost 
rodnic : 1 500 ha insămînțate cu
sfeclă de zahăr șl floarea-soarelui, 
4 000 ha teren pregătite pentru se
mănat și 3 600 ha fertilizate cu în
grășăminte chimice. Intirzierea lu
crărilor, influențată de timpul nefa
vorabil, a determinat organele și or
ganizațiile de partid, consiliile popu
lare să ia măsuri speciale pentru 
mobilizarea la cimp a tuturor forțe
lor. Duminică l-am însoțit pe tova
rășul Gagyi Carol, director adjunct al 
direcției agricole județene, prin mai 
multe unități agricole. încă de la pri
mele ore ale dimineții cîmpul era 
impînzit de tractoare.

Este ora 7 și ne aflăm pe terenu
rile cooperativei agricole Afumați, 
ferma 2. Se seamănă floarea-soare
lui cu trei semănători. ,‘,Azi lucrează 
33 de tractoare — ne spune tovară
șul Petre Camburu, șeful secției de 
mecanizare. Cu puțin timp în urmă, 
mecanizatorii din schimbul de noap
te, printre care Victor Ghimpu, Du
mitru Petru, Dumitru Andreaș, Ale
xandru Simion, Constantin Gheor
ghe și alții, care au lucrat la pre
gătirea terenului, au fost înlocuiți 
de cei din schimbul de zi. Avem or
ganizat schimbul doi pentru 14 
tractoare, care asigură front de 
lucru la semănat". „De luni începem 
insămințarea porumbului — intervine 
inginerul șef al cooperativei, tovară
șul Nicolae Zăvoranu. Semănătorile 
sint în cimp și singura condiție ca 
să recuperăm restanțele este să 
avem cit mai mult teren pregătit". 
De altfel, la cele șase cooperative din 
raza stațiunii de mecanizare a agri
culturii din Ștefănești, pentru 54 de 
tractoare a fost organizat schimbul 
doi, ceea ce înseamnă o dublare a 
vitezei de lucru la pregătirea tere
nului. în acest scop, în timpul zilet 
lucrează 36 de mecanici de ateliere,

cadre tehnico-administrative ți coo
peratori care au învățat conducerea 
tractorului, precum și 18 studenți de 
la Institutul agronomic Nicolae Băl- 
cescu. Aflăm că în toate cele 33 de 
stațiuni de mecanizare a agriculturii 
din județ se organizează schimbul 
doi pe 1 342 de tractoare, ceea ce 
inseamnă dublarea vitezei de lucru 
la pregătirea terenului, față de cea 
stabilită inițial.

Și la C.A.P. Sinești se lucra cu 
toate forțele. „Am verificat fiecare

În aceste zile, pe ogoarele 
județului

parcelă în parte — ne spunea tova
rășul Gheorghe Tache, inginerul 
al cooperativei. Umiditatea din 
este încă ridicată, dar se poate 
era bine la pregătirea terenului 
modelatorul și discurile. Am i 
trei parcele mai zvintate și pe la ora 
13 vom relua semănatul sfeclei de 
zahăr și al florii-soarelui“. Așa tre
buie să se procedeze acum. Tere
nurile trebuie verificate permanent 
de. specialiști, pentru a stabili par
celele unde se poate lucra. Nici o 

nu trebuie iro- 
fermel nr. 8 a 
multe tractoare 
pregătirea tere- 
ingrășămintelor 
și transportul

șef 
sol 
lu- 

i cu 
ales

clipă bună de lucru 
sită ! Pe terenurile 
I.A.S. Afumați, mai 
erau concentrate la 
nulul, împrăștierea 
chimice, stringerea 
resturilor vegetale.

In unele unități agricole, din cau
za slabei organizări a muncii, tim
pul atît de prețios acum nu este fo
losit cum trebuie. Este ora 12 și ne 
aflăm pe terenurile C.A.P. Movilița. 
Căutăm una din cele două semănă
tori SPC echipată cu 12 secții de lu
cru, repartizată la semănatul sfeclei 
de zahăr. Dar degeaba. Se afla de

mult în curtea secției de mecaniza
re. Motivul 7 
ca reparația 
a fost adusă 
Și astfel s-a : 
altminteri, ia 
sfeclei de zahăr este întîrziat, iar la 
floarea-soarelui lucrările nu au în
ceput. De asemenea, nu s-a pregătit 
nici un hectar din cele 650 prevă
zute a se cultiva cu porumb. „Mai 
avem timp, spune calm tovarășul
Nicolae Iorga, inginerul-șef al coo-1 
perativei. Cu mijloacele mecanice
din dotarea secției de mecanizare, 
putem încheia semănatul în perioa
da optimă". Este o autoliniștire ce 
frizează nepăsarea, atît timp cit 
lucrările în această unitate agricolă 
sînt intîrziate. Mai mult chiar, aici 
nu s-a trecut la organizarea schim
bului de noapte, tot pe consideren
tul fals că „încă nu este momentul 
să intrăm cu toate forțele la pre
gătirea terenului". Se așteaptă oare 
aici ca porumbul Bă fie semănat in 
luna mai 7 Este o situație ce impu
ne intervenția energică a organelor 
agricole județene pentru impulsio
narea ritmului de lucru.

Cu atit mai mult se cere acest lu
cru cu cit, după cum am fost infor
mați, direcția agricolă a luat măsuri 
speciale pentru grăbirea semănatu
lui și iticadrarea lucrărilor in epoca 
optimă. Astfel, pentru insămințarea 
florii-soarelui și sfeclei de zahăr 
se prevăd 5 zile, iar viteza zilnică la 
semănatul porumbului a fost mărită 
de la 10 000 ha la 15 400 ha. urmînd 
ea această lucrare să se încheie in 10 
zile. Este de la sine înțeles că reali
zarea acestor ritmuri de lucru pre
supune ca activitatea să se desfă
șoare zi si noapte, fără întrerupere, 
la pregătirea terenului, iar la semă
nat — de 
tîrziu.

Se defectase, iar în loc 
să fie făcută in cimp, 
semănătoarea la secție, 
irosit o zi de lucru. De 

i Movilita semănatul

la ivirea zorilor oină seara

Aurel PAPADIUC

SOI

insămințează pe ultimele suprafețe, mecanizatorii pregă-La C.A.P. Afumați-llfov: în timp ce floarea-soarelui se
tesc zi și noapte terenul pentru semănatul porumbului

MEHEDINȚI

-așa se cere 
organizată acum 

activitatea
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RESPECTAREA TERMENELOR ESTE OBLIGATORIE
și pe șantierele industriei alimentare din Teleorman

Pe platformele industriale ale orașelor Roșiori și Zimnicea, județul 
Teleorman, se construiesc patru importante obiective de investiții ale 
industriei alimentare, care, incă din acest cincinal, urmează să-și aducă 
o importantă contribuție la valorificarea superioară a materiei prime 
agricole și la aprovizionarea populației cu bunuri alimentare. Primul 
dintre aceste obiective — Fabrica de bere de la Roșiori — avea ca ter
men de punere in funcțiune 31 martie a.c. — o să vedem de ce am 
afirmat „avea" și nu „are“ ; la celelalte obiective, respectiv, întreprin
derile de ulei, zahăr și furfurol, realizarea volumului de lucrări de 
construcții-montaj planificat pentru acest an este hotărîtoare pentru 
punerea in funcțiune la termen a fiecărei capacități in parte. Care este 
stadiul lucrărilor ? In ce măsură ritmul de muncă de pe șantiere asi
gură respectarea graficelor stabilite 7

nu
la 

Co-

Cuvîntul
cititorilor,

CUVÎNTUL
OAMENILOR

MUNCII

I
Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

Va fi onorată 
noua scadență ?

Fabrica de bere. Beneficiarul 
mără cu înfrigurare zilele pină 
scadența punerii în funcțiune,
misia de recepție nu se grăbește, 
insă, și nu are nici un motiv să se 
precipite. De ce 7 întrucit, lucrările 
de construcții și montaj tehnologic 
— mai ales cele de la utilități — 
sint considerabil rămase în urmă. 
Constructorul — din cadrul Trustu
lui de construcții industriale Bucu
rești — insuficient organizat, lipsit de
seori de efectivele de muncitori nece
sare, a acționat, pe tot parcursul exe
cuției, în evidentă neconcordanță cu 
graficele de lucrări. Dar, pe lingă 
propriile sale neajunsuri, construc
torul a avut de Înfruntat și o serie 
de greutăți legate de slaba pregă
tire a investiției, reflectate îndeo
sebi de întîrzierile exagerat de mari 
cu care au fost definitivate unele 
soluții de către proiectant : Institu
tul de studii și proiectări pentru 
construcții agricole și industrie ali
mentară. Slabă a fost și conlucrarea 
cu subant.reprenoril și. în special, 
cu Trustul de instalații-montaj 
București, cu grupul de șantiere 
Turnu Măgurele.

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
conducerea Departamentului indus
triei alimentare a analizat cu exi
gență, pină în cele mai mici deta
lii, activitatea pe acest șantier și a 
elaborat, cu acest prilej, un program 
concret de acțiune, prin înfăptuirea 
căruia trebuie să se asigure recupe
rarea — cel mai tîrziu pină la sfirși- 
tul lunii aprilie — a restanțelor 
acumulate anterior. în urma anali
zei s-a stabilit un al doilea termen 
de punere în funcțiune a fabricii. A 
fost detașată pe șantier o echipă de 
montori și instalatori in frunte cu 
inginerul șef al centralei de spe
cialitate, Teodor Predescu, care in
tr-un timp record au efectuat lu
crări de cea mai înaltă tehnicitate 
și complexitate, pe care construc
torul a refuzat să le execute. De 
asemenea, și constructorul și-a con
centrat aproape toate forțele la fi
nalizarea acestui obiectiv. Efectele 7 
Centrala de frig se află în faza de 
rodaj al motoarelor, iar la secțiile 
de fierbere și fermentație primară 
se lucrează la finisări. în ritm cu 
graficul stabilit avansează lucrările 
și la corpul de legătură dintre sec
țiile de fermentație și fierbere.

Realitatea de pe șantier oferă 
însă suficiente argumente pentru a 
pune la îndoială respectarea chiar

și a celui de-al doilea termen de 
punere în funcțiune. Principalul im
pediment este legat tot de termina
rea utilităților care condiționează 
punerea în funcțiune a fabricii. Nu 
este rezolvată nici la această dată 
problema alimentării cu apă indus
trială și potabilă. Rezervorul de 
1 000 m c abia a „ieșit din pă- 
mînt“. în timp ce pentru construc
ția celui de 100 m c nu s-a eliberat 
încă amplasamentul. La sistemițl de 
alimentare cu apă potabilă mai tre
buie construite două cabine pentru 
puțuri. Se ridică, de asemenea, u- 
nele dificultăți privind conducta de 
ăupratraveraare a rîului Bratcov. La 
această dată nu este pus la punct 
nici sistemul de deversare a apelor 
uzate, asupra căruia întreprinderea 
de specialitate din subordinea Con
siliului popular județean Teleorman 
nu și-a prezentat intențiile. La con
strucția centralei termice. începută 
cu multă lntîrziere. nu s-a reușit 
decit in parte recuperarea restan
țelor, dar și aceasta — cu prețul 
unor abateri grave de la cerințele 
de execuție judicioasă, in bune 
condiții. Un singur exemplu : mon
tarea preîncălzitoarelor de aer a fost 
posibilă numai după ce constructo
rul a fost rechemat să „ajusteze 
prin spargere" elementele de rezis
tență. Cauza 7 Nerespectarea cote
lor din proiectul de execuție la tur
narea grinzilor de susținere. Stadiul 
lucrărilor este necorespunzător.

rele semnale unor unități furnizoare 
de utilaje tehnologice :
• întreprinderii de utilaj alimen

tar din Slatina, care a livrat insta
lații incomplete sau neadecvate 
rlnțelor procesului \tehnologic 
care, la această dată; mai este 
toare cu o parte din elevatoare 
transportoare. Pentru aducerea aces
tor utilaje. în baza unor promisiuni 
telefonice ferme, s-au făcut chiar 
drumuri inutile pină la Slatina cu 
mijloace de transport — Si care 
s-au reîntors aproape goale pe șan
tier, fără utilajele necesare.

• întreprinderii de pompe din 
București, cu precizarea că secția 
de fierbere a fabricii ar putea intra 
in probe tehnologice de la o zi la 
alta, dacă aceasta ar livra și ultima 
pompă de apă cu care este în restan
ță de mai multe luni.

© întreprinderii „Vulcan" din Ca
pitală, căreia îi reamintim că la 
stația de tratare a apei lucrările 
sint oprite din lipsa degazorului de 
bioxid de carbon, a filtrelor și se
paratorilor de masă.

Lucrări la care 
...nu se mai lucrează

ce-
Și 

da-
și

Semnale pe adresa 
unor întreprinderi 

furnizoare de utilaje
Factorii de răspundere din partea 

beneficiarului adresează următoa-

Cum se prezintă situația la cele
lalte trei obiective de investiții 7 Pe 
șantierele fabricilor de ulei și furfu
rol din Roșiori, lucrările de la cele 
mai importante capacități au fost deo
camdată abandonate ; constructorii și 
montorii și-au concentrat forțele la 
partea de utilități care condiționează 
punerea în funcțiune a fabricii de 
bere. Pe șantierul Fabricii de zahăr 
din - Zimnicea, din punct de vedere 
scriptic, stadiu] lucrărilor se află în 
devans, dar și aici organul de con
trol acuză abateri grave de la solu
ția constructivă dată prin
Cert este că, în lipsa unui diriginte 
de șantier și a unei asistențe per
manente din partea proiectantului, 
constructorul acționează cum se pri
cepe, de unul singur. Oare benefi
ciarul — Centrala pentru producerea 
și industrializarea sfeclei de zahăr 
— nu-și cunoaște răspunderile, ii 
poate fi indiferent modul cum se vor 
valorifica cele 40 milioane lei aloca
te șantierului în acest an 7

proiect.

în loc de concluzii
Cele cîteva aspecte și probleme prezentate caracterizează tn bună 

parte neajunsurile de pe șantierele industriei alimentare din 
județul Teleorman. Sintem alături de cei optimiști care, chiar și acum, 
în „ceasul al doisprezecelea", mai cred că fabrica de bere va putea fi 
pusă in funcțiune la sfirșitul lunii aprilie a.c. Pentru aceasta este însă 
imperios necesar să se organizeze mai bine munca, să se treacă de ur
gență la regimul de lucru în două schimburi, să se întărească la maxi
mum spiritul gospodăresc. în lumina sarcinilor subliniate de re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., cu mai multă fermitate și mai mare 
eficacitate trebuie să intervină factorii răspunzători — proiectant, con
structor. beneficiar — pentru aplicarea neîntîrziată a unor măsuri co
respunzătoare pe aceste șantiere, astfel incit, în cel mai scurt timp, 
să se lămurească efectiv și să se soluționeze 
blemele care condiționează desfășurarea unei 
strucția acestor obiective de investiții, darea 
menele planificate.

pină la capăt toate pro- 
activități intense la con- 
lor in exploatare la ter-

Iosif POP

In ultima perioadă, în județul 
Mehedinți, vremea a fost instabilă 
și nu s-a putut trece cu toate forțele 
la pregătirea terenului sirinsămintari. 
Din această cauză, lucrările in cîmp 
s-au aglomerat. Ce se face pentru 
executarea lor- fără întîrziere 7 „în 
perioada de iarnă, mai mulți coope
ratori din consiliile intercooperatiste 
Obirșia de Cîmp, Slmia, Gogoșu, 
Strehaia ș.a. au învățat să conducă 
tractorul, ne spune tovarășul Ni- 
colae Filip, vicepreședinte al uniunii 
județene a cooperativelor agricole. 
De îndată ce terenul va permite, toți 
acești cooperatori vor lucra ziua la 
pregătirea patului germinativ, iar 
tractoriștii de meserie vor munci în 
schimbul de noapte. In telul acesta 
vom folosi din plin fiecare oră bună 
de lucru și vom putea recupera ră- 
mînerea în urmă la însămînțări".

Urmărim pe teren cum se lucrează 
acum. „Pe parcelele în pantă, unde 
pămintul se usucă mai repede, fa
cem trei, patru și chiar mai multe 
încercări pe zi pentru a stabili exact 
momentul cind putem incepe lucrul 
— ne spune tovarășa Irina Băleanu, 
șefa sectorului producție de la 
S.M.A. Gruia. Lucrind în „ferestrele" 
dintre două ploi am reușit să pre
gătim terenul pe întreaga suprafață 
de 1 050 hectare care urmează să fie 
însămințată cu floarea-soarelui șl să 
erbicidăm peste 500 hectare". La coo
perativa agricolă din comuna Gemeni 
insămințarea culturilor din prima 
epocă s-a încheiat. Terenul a fost 
fertilizat și pregătit pe cele 200 ha 
care vor fi insămînțate cu floa
rea-soarelui. Se lucrează, de ase
menea, la pregătirea terenului pen
tru porumb. „Spre deosebire de alți 
ani, in această primăvară vom efecr 
tua in același timp insămințarea 
florii-soarelui și porumbului, ne 
spune tovarășul Stelian Boșneag, 
președintele cooperativei agricole. De 
aceea, patru semănători lc-am re
glat pentru floarea-soarelui și patru 
pentru porumb. Cercetăm mereu te
renul și S-ar putea ca după-amiază, 
cel tîrziu miine să începem se
mănatul. Avem opt cooperatori care 
au învățat 
vor lucra 
noaptea".

Cind am 
lele cooperativei agricole din comu
na Girla Mare, tovarășul Gheorghe 
Băcan, inginerul șef al unității, toc
mai făcea o nouă probă pentru a 
vedea dacă se poate lucra. Discu
rile se incărcau insă cu pămint. Mai 
trebuia așteptat. „După-amiază fa
cem o nouă probă, tot aici" — ii 
spune inginerul-șef mecanizatorului. 
Secvențe de muncă asemănătoare 
intîlnim și pe terenurile cooperati
velor agricole din Izvoare, Burila, 
Crivina, Gogoșu. Salcia ș.a.

In majoritatea unităților agricole 
din județul Mehedinți se vor însă- 
mința, concomitent, sfecla de zahăr. 
floareâ-sOarelui și porumbul. Pentru 
a se face față volumului mare de 
lucrări care trebuie efectuate intr-o 
perioadă de timp scurtă, s-au luat 
măsuri speciale. După cum am 
fost, informați la direcția agricolă 
județeană, în toate unitățile mun
ca va fi organizată în schimburi 
prelungite sau în două schimburi. 
In urma analizelor efectuate s-a sta
bilit ca 60 de mecanici de atelier 
din S.M.A. și I.A.S., peste 50 de 
cooperatori care au urmat cursurile 
de calificare și 40 de mecanici din 
diferite unități economice ale jude
țului să lucreze în aceste zile pe 
tractoare, la pregătirea terenului. 
Prin măsurile luate, Insămințarea 
florii-soarelui urmează să se încheie 
în două zile bune de lucru, iar a 
porumbului in șase zile.

Ion TEODOR

să conducă tractorul. Ei 
ziua, iar mecanizatorii

ajuns pe una din parce-

PE SCURT DE PE OGOARE
BACĂU. Deși frig, duminică pe 

ogoarele județului Bacău s-a lucrat 
cu 1500 de tractoare. Ca ur
mare, s-au încheiat semănatul ovă
zului. mazării de grădină si plan
tatul cartofilor timpurii. Au fost 
insămînțate. de asemenea, aproa
pe 1 000 de hectare cu sfeclă de 
zahăr, in și cartofi de toamnă. In 
aceeași zl au fost pregătite pentru 
semănat aproape 2 000 hectare de te
ren. Cele mai bune rezultate le-au 
Înregistrat cooperatorii din Berești- 
Bistrița. Itești, Dămienești, Nicolae 
Bălcescu, care au terminat de semă
nat culturile din prima epocă. (Gh. 
Baltă).

SĂLAJ. Mobillzîndu-și eforturile, 
mecanizatorii și țăranii cooperatori 
din județul Sălaj au pregătit din timp 
patul germinativ pentru culturile din 
prima urgentă a acestei campanii de 
primăvară, reușind să termine însă- 
mințarea sfeclei de zahăr pe toate 
cele 3 000 hectare planificate : princi
palele forțe sînt îndreptate acum 
spre terminarea grabnică a pregătirii 
terenului pentru insămînțatul porum
bului. (Ion Mureșan)

Cu
Conducerea întreprinde

rii de difuzare a materia
lelor sportive (I.D.M.S. 
București) din cadrul Mi
nisterului Comerțului Inte
rior ne-a prezentat o listă 
nefiresc de lungă a celor 
care și-au cumpărat auto
turisme „Dacia 1 300“ cu 
plata in rate și care, de mai 
multe luni de zile, se sus
trag de la plata acestora. 
Vasăzică, oameni in toa
tă firea își cumpără cu 
plata in rate autoturisme, 
beneficiind de toate înles
nirile prevăzute in H.C.M. 
387/1974. dar de cum se văd 
la volan ..uită" în mod 
subit de obligațiile pe care 
le au față de stat. în mod 
premeditat, unii își schimbă 
locul de muncă, iar alții 
domiciliul, doar-doar li s-o 
pierde urma. Dar și unii și

Pentru noii membri de partid
Ion Ionescu. operator. Combina

tul petrochimic Brazi :
Comitetul de partid din 

natul nostru desfășoară o 
susținută pentru întărirea 
zațiilor de bază, pentru 
capacității lor de acțiune politică. 
Prin membrii săi, comitetul de 
partid a reușit să asigure bi
rourilor organizațiilor de bază 
un spri'jin concret și de calitate in 
vederea pregătirii temeinice a ce
lor care cer să fie primiți în partid, 
în ultimul an au fost pregătiți sl 
confirmați 128 noi membri. în pre
zent în combinatul nostru activind

combi- 
muncă 

organi- 
cresterea

1933 membri de partid, care își des
fășoară activitatea în toate sectoa
rele de muncă. Demn de remarcat 
este și faptul că noii membri de 
partid se află în continuare in cen
trul atenției birourilor organizațiilor 
de bază, care le repartizează sarcini 
individuale despre a căror îndepli
nire ei informează periodic în adu
nările generale. Totodată, la punc
tul de documentare politico-ideolo- 
gică ce funcționează în cadrul nou
lui club au loc expuneri ne diver
se teme. întîlniri cu comuniști cu 
stagiu îndelungat în partid.

Provizorat cu „stagiu11 depășit
Dan Catrina. împuternicitul aso

ciației locatarilor, blocul 29. Aleea 
Arinii Dornei nr. 8. București, sec
torul 7:

In zona cuprinsă între I.U.P.S. — 
„9 Mai", și calea ferată ce traver
sează bulevardul Armata Poporu
lui si leagă întreprinderea ..Semă
nătoarea" de gara Cotroceni s-au 
construit în ultimii ani numeroase 
blocuri modeme de locuințe, s-au 
amenajat spatii verzi prin munca 
patriotică a locatarilor.

Semnalăm insă că miile de lo
cuitori ai acestui frumos microra- 
ion întimpină greutăți in ce priveș
te aprovizionarea, deoarece aici nu 
s-au înființat încă si unitățile co
merciale necesare. De citiva
așteptăm să se amenajeze o cale

ani

de acces din bulevardul Armata 
Poporului spre blocurile noastre. 
In prezent sîntem nevoiti să intrăm 
printr-o asa-zisă poartă lăsată li
beră în gardul ce împreimuieste 
șantierul nr. 3 al I.C.M. 4 si să tre
cem peste o porțiune de teren plină 
de moloz $1 de gropi, care pe timp 
ploios devine impracticabilă. Pe 
de altă parte, de multe ori cei de 
la șantier blochează trecerea cu 
panouri ori cu traverse de cale fe
rată. împiedicînd accesul autovehi
culelor și al pietonilor.

Asa stind lucrurile. solicităm 
Consiliului popular al sectorului 7 
sprijinul necesar pentru înființarea 
unui complex comercial si amena- . 
jarea unei căi de acces spre locu
ințe.

Decit o mie de promisiuni...
luliu Moldovan. Urisiu de Sus. 

județul Mureș :
Muncitorii navetiști din i 

nostru Si alti cetățeni care se 
plasează spre si dinspre orașul 
ghin au la dispoziție o cursă 
nică de 
ales pe 
scurtat 
uză că 
necorespunzătoare pentru transpor
tul auto. De nenumărate ori am 
sesizat si am cerut consiliului 
popular comunal sprijin pentru re
pararea drumului, dar ne-am ales 
cu... promisiuni. în vederea înlă
turării greutăților ce le întimoinăm.

satul 
: de- 
1 Re- 
i zil- 
. mai 
I este

autobuze. Deseori insă, 
vreme ploioasă, traseul 
cu cîtiva kilometri din ca- 
o porțiune de drum este

în principal întîrzieri la locurile de 
muncă, cerem să se dispună măsu
rile corespunzătoare pentru repara
rea acestui drum.

Nota redacției. Conducerea între
prinderii de transporturi auto Mu
reș ne-a comunicat că sesizarea 
este întemeiată. Scurtarea traseului 
a fost insă necesară pentru evita
rea degradării autobuzelor și de
pășirii consumului de carburanți. 
Eforturile întreprinderii de trans
port de a asigura condiții bune de 
călătorie trebuie dublate de preo
cuparea consiliului popular al co
munei Chiheriu de Jos pentru re
pararea si întreținerea drumului.

Știți să vă îngrijiți sănătatea ?
profilactice corespunzătoare. Da 
demina cursanților — oameni 
muncii din unitățile comeririale, 
prestări servicii, instituțiile- școlare 
și preșcolare etc. — silit puse 
pliante, prospecte tematice, afișe, 
iar expunerile sint făcute de cadre 
competente. Cei care frecventează 
aceste cursuri au, totodatăDpoșibi- 
litatea să cunoască preocupările in 
domeniul farmacopeii românești.

unei doleanțe sportive

Ion Dobrescu, orașul Cîmpulung, 
județul Argeș :

Nu de mult, in orașul nostru au 
fost deschise cursuri de masă pe 
teme de educație sanitară. Ele își 
propun să facă o educație sanitară 
de masă, diferențiată pe vîrste, pe 
sexe, pe profesii, vizînd îndeosebi 
formarea la cetățeni a, răspunderii 
față de problemele de igienă colec
tivă, individuală, familială, spre a 
se putea lua din vreme măsurile

„Crosul “
Gheorghe Tăutan, profesor :
Tinerii din satul Joia Mare, apar-, 

finind comunei Almaș. județul 
Arad, sînt dornici să facă sport, 
mai ales oină, ramură sportivă în 
care au obținut succese notabile pe 
plan județean.

Cererile lor, atît pe plan local, cit 
și județean, de a fi sprijiniți în ob
ținerea și amenajarea unui teren 
de sport, s-au soldat pînă acum 
doar cu promisiuni. Cu cîțlva ani 
în urmă, prin munca patriotică a ti
nerilor, a fost curățat și nivelat un 
teren impropriu pentru agricultură,

în- 
ai 
de

pe malul Crișului Alb. Cind a fost 
gata insă, conducerea cooperativei 
agricole de producție din Almaș a 
trimis acolo lucrătorii cărămidari, 
care au săpat numeroase gropi, 
stricînd ceea ce tinerii au amena
jat. Recent, s-a sugerat să se con
struiască un teren de sport în curtea 
școlii, dar propunerea nu a fost ac
ceptată.

Cu mai multă bunăvoință din 
partea organelor locale nu se poate 
să nu se găsească o soluție pentru 
a veni în întîmpinarea dorinței ti
nerilor.

Ecouri la sesizările rubricii
• Ca urmare a articolului „îm

bunătățiri necesare în organizarea 
practicii studenților în producție", 
publicat în „Scinteia" nr. 11034, In
stitutul politehnic din CIuj-Napoca 
ne-a adus la cunoștință că începînd 
cu anul universitar 1978—1979 va 
intra în funcțiune un nou atelier 
de producție al facultății de meca
nică, cu o capacitate mai mare. 
Aceasta va permite desfășurarea 
practicii studenților în condiții mai 
bune, respectarea tuturor cerințelor 
impuse de programul de învăță- 
mînt. în anul universitar 1977—1978 
participă la activitatea de cerce- 
tare-proiectare 290 de student!. 
Lucrările de cercetare-oroiectare 
sînt contractate si valorificate în 
producție.

„Opiniile exprimate în cuprinsul 
materialului publicat 
nează in răspuns —

^un sprijin real în

— se mentio- 
au constituit 

preocupările

noastre de a asigura condiții mal 
bune pentru desfășurarea practicii 
studenților".

© La nota „De ce stă «Aurora» 
mereu ancorată 7“ publicată în 
„Scinteia" nr. 11067. Șantierul na
val Giurgiu a răspuns că întreprin
derea de mașini electrice București 
a livrat alte două generatoare e- 
lectrice în locul celor defecte. După 
terminarea lucrărilor de remontare 
si efectuarea probelor de funcțio
nare. nava ..Aurora" va pomi din 
nou în larg.

© întreprinderea de morărit șl 
panificație Caraș-Severin, Reșița : 
Sesizarea referitoare la calitatea 
plinii, publicată la rubrica din 
„Scinteia" nr. 11 050. a fost prelucra
tă cu personalul din cadrul unități
lor de panificație din Reșița. „Ne în
sușim critica — se precizează în răs
puns — și asigurăm consumatorii 
reșițeni că în viitor vor avea la dis
poziție pîine de calitate bună".

musca pe... parbriz
alții își provoacă singuri 
pagube în bugetul familiei, 
intrucit orice întîrziere în 
plata ratelor atrage după 
sine dobinzi penalizatoare.

— Neachitarea la timp a 
ratelor si înregistrarea de 
restante nedorite — ne spu
ne tovarășul Aurel Arde
lean, contabilul șef al 
I.D.M.S. București — este 
favorizată Și de neindepli- 
nirea întocmai a obligații
lor legale pe care le au în
treprinderile și instituțiile 
în care rău platnicii își des
fășoară activitatea. în legă
tură cu aceasta. H.C.M. 
387/1974 precizează limpe
de : „Ratele, inclusiv 
binzile, se rețin de 
tre organizațiile de 
care cumpărătorii au 
încasat drepturi bănești si 
se virează la întreprinderea

do- 
că- 
la 
de.

comercială vinzătoare". în 
cazul de fată — I.D.M.S. 
De asemenea, se constată că 
unele conduceri de între
prinderi industriale, uni
tăți agricole si instituții eli
berează cu prea multă ușu
rință dovezi pentru cumpă
rări 
rate. Ba. 
efectuarea 
rări de 
la alta nu 
uneori normele 
vigoare, potrivit 
tatea în care 
transferului a 
atunci trebuie să transmită 
la nou! loc de muncă al a- 
cestuia si contractul de 
cumpărare ■ a mașinii în 
rate, pentru a exista conti
nuitate în achitarea lor la 
timp. O altă cauză care 
se soldează cu restante și

de autoturisme în
mai mult : la
unor transfe- 

o unitate 
îndeplinesc 

legale în 
cărora uni- 
solicitantul 
lucrat oină

la
se

dobinzi penalizatoare din 
partea debitorilor este și a- 
ceea că, după ce-si cum
pără autoturismul, unii 
cetățeni îl vind 6au il 
înstrăinează înainte de a- 
chitarea integrală a aces
tuia, contrar actelor nor
mative și prevederilor con
tractuale. Dar așa cum după 
apariția faptului divers din 
luna mai anul trecut, atît 
restanțierii menționați, cît și 
multi alții care se știau și 
el cu musca pe... parbriz au 
și început să-și achite 
în mod regulat ratele, sint 
convins că și de această 
dată cei care se află în si
tuația arătată aici se vor 
strădui să intre în cel mal 
scurt timp în legalitate.

Petre BUZO1ANU
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(Urmare din pag. I)
tot mai important in viata interna
țională. că principiile egalității, su
veranității și neamestecului in tre
burile interne, ale renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța se impun 
tot mai mult ca singurele in stare 
să asigure raporturi noi, posibilitatea 
fiecărei națiuni de a se dezvolta li
ber, corespunzător voinței sale.

Este adevărat că la Belgrad, ca și 
la alte reuniuni, a ieșit în evidență 
existența unor puternice contradicții, 
chiar o accentuare, în ultima vreme, 
a contradicțiilor între diferite state și 
grupări de state, legate mai cu sea
mă de politica zonelor de influență, 
de politica de dominație pe plan in
ternațional. Dar această situație o 
considerăm, intr-un anumit sens, nor
mală, pentru că viața internațională 
nu se poate desfășura intr-un singur 
sens ; in evoluția evenimentelor au 
loc și fluxuri și refluxuri. în ciuda 
greutăților apărute însă, considerăm 
că tendința și perspectiva generală 
sint favorabile politicii noi, democra
tice, popoarele dispunind de forța ne
cesară pentru a-și asigura pacea, pen
tru a-și asigura independența.

ÎNTREBARE : Este vorba de 
o problemă care ne privește 
desigur pe noi. cei din Israel, 
dar care este de un interes mai 
larg, pentru întreaga lume și in 
special pentru lumea creștină și 
lumea musulmană.

Dumneavoastră, in România, 
slnteți recunoscuți pentru o po
litică de tolerantă in materie 
religioasă și națională față de 
toate grupurile din țară. Cum 
considerați că a contribuit a- 
ceastă politică de larghețe la 
progresul general al societății 
dumneavoastră 1

RĂSPUNS : Aș dori să Împart 
răspunsul la această întrebare in 
două.

în primul rînd, m-aș referi la 
faptul că, odată cu instaurarea so
cialismului in România, am acordat 
o atenție deosebită ridicării nivelu
lui de cultură al tuturor cetățenilor 
patriei noastre, fără deosebire de 
naționalitate. Am manifestat o a- 
tenție deosebită față de progresul 
învățămîntului, științei, culturii. în 
general față de crearea condițiiloi* 
ca toți cetățenii să se bucure pe de
plin de cuceririle civilizației, ale cu
noașterii. să aibă posibilități depline 
și egale de a urma orice școală, pen
tru a-și ridica nivelul de cunoștințe 
în toate domeniile. Trebuie să vă spun 
că această activitate a avut și are un 
rol important în pregătirea cadrelor 
pentru toate sectoarele, în ridicarea 
nivelului de înțelegere și de con
știință al maselor populare, ceea ce 
se oglindește în felul in care întregul 
popor susține politica Partidului Co
munist Român, in care înfăptuiește 

programul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în ce privește problemele libertă
ților religioase, am pornit întotdeau
na de la faptul că toți cetățenii ță
rii, fără deosebire de naționalitate, 
se pot bucura de libertatea de a-și 
alege și de a practica o anumită 
credință. în acest sens, în Constitu
ția țării prevederile sint foarte cla
re. în practică, în România funcțio
nează 14 culte religioase, iar citeva 
din acestea au și deputați in Marea 
Adunare Națională. Toate fac parte 
din Frontul Unității Socialiste.

Considerăm că asigurarea și res
pectarea libertății de credință a ce
tățenilor este o parte integrantă a 
politicii de creare a unei societăți 
bazate pe egalitate, pe echitate, pe 
colaborare egală intre toți, fără deo
sebire de naționalitate.

Desigur, să nu fiu înțeles greșit ; 
respectind libertatea cultelor religioa
se, respectăm și 'dreptul acelora care 
nu au o credință religioasă, posibili
tatea lor de a demonstra că lumea 
este rezultatul dezvoltării istorice Și 
că ea poate fi explicată științific, pe 
baza materialismului dialectic Și isto
ric. Dar considerăm că, respectind Și 
o libertate și alta, punînd accentul 
pe ridicarea gradului de înțelegere 
Și de cultură al poporului, asigurăm 
tocmai condiții pentru o reală li
bertate. pentru manifestarea neîngră
dită a personalității umane.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte Ceaușescu, inițiativa 
președintelui Sadat și modul in 
care s-au desfășurat intilnirile 
și convorbirile intre conducăto
rii Egiptului și Israelului ? în 
special, care a fost rolul Româ
niei in promovarea acestor con
tacte ? întrucit aveți contacte în 
întreaga lume, considerați că în 
prezent există sprijin pentru 
inițiativa președintelui Sadat in 
diferite părți ale lumii și ce ne 
puteți spune despre aceasta ?

RĂSPUNS : în primul rind. aș dori 
să menționez că perpetuarea încor
dării. a stării de tensiune in Orien
tul Mijlociu creează un pericol per
manent pentru noi ciocniri militare, 
pentru un nou război. De aceea 
ne-am pronunțat și ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru o soluționare politică 
cit mai rapidă a conflictului, care să 
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în războiul 
din 1967. la soluționarea problemei 
palestiniene Pe baza dreptului la 
autodeterminare al arabilor palesti
nieni r— inclusiv acela de a-și crea 
un stat propriu independent — și, 
totodată, la instaurarea unei păci 
trainice și juste care să asigure in
tegritatea teritorială, independența și 
suveranitatea tuturor statelor, crea
rea condițiilor ca ele să trăiască în 
relații de bună vecinătate.

Am considerat și considerăm că 
problemele Orientului Mijlociu pot fi 
soluționate numai Pe calea pașnică a 
tratativelor și. de aceea, am apreciat 
inițiativa președintelui Sadat și con
vorbirile sale cu premierul Begin ca 
un pas important în soluționarea a- 
cestor problem’e.-Se pare că explica
țiile, poziția României privind nece
sitatea adoptării soluției negocierilor 
pașnice au contribuit la înțelegerea de 
către președintele Sadat Și premie
rul Begin a cerinței folosirii oricărei 
căi pentru a se ajunge la realizarea 
păcii. Trebuie să spun însă că, față 
de inițiativa hotărîtă în direcția păcii 
a președintelui Sadat, răspunsul Is
raelului. ai premierului Begin, nu a 
corespuns și nu corespunde încă aș
teptărilor.

ÎNTREBARE : în lumina celor 
spuse de dumneavoastră, finind 
seama de inexistența in prezent 
a unui dialog satisfăcător, sin- 
teți din nou angajat in efortul 
de a realiza o apropiere a po
zițiilor ? In această lumină, cum 
apreciați recenta vizită a minis
trului Dayan '!

RĂSPUNS : Cred că, față de impa
sul creat, Israelului îi revine obliga
ția de a adopta o atitudine corespun
zătoare. întreprinzînd măsuri care să 
constituie un răspuns corespunzător 
la inițiativa președintelui Sadat. 
Astfel s-ar putea depăși impasul in 
care s-a ajuns.

In ceea ce privește convorbirile cu 
ministrul de externe Dayan, ele s-au 
referit, desigur. Ia relațiile bilate
rale. la o serie de probleme ale vie
ții internaționale, acordîndu-se o 
atenție deosebită problemelor Orien
tului Mijlociu.

Am expus pe larg poziția Româ
niei in aceste probleme, subliniind 
necesitatea ca Israelul să vină in în- 
timpinarea inițiativei președintelui 
Sadat. Considerăm că propunerile 
pentru o declarație de principii a pre
ședintelui Sadat sint un minimum a 
ceea ce se poate aștepta pentru con
tinuarea procesului păcii. Este vor
ba, evident, de realizarea unei de
clarații de principii în care să se pre
vadă retragerea Israelului din terito
riile ocupate în 1967 și necesitatea 
soluționării problemei palestiniene pe 
baza dreptului la autodeterminare al 
palestinienilor — aceasta fiind o ce
rință fără de care e greu de conceput 
că lucrurile vor putea ieși din im
pas. Desigur, trebuie să se ajungă în 
cel mai scurt timp la retragerea Is
raelului din sudul Libanului, la re
nunțarea de implantări de așezări în 
teritoriile ocupate și la pretenția 
menținerii în viitor a acestor așezări. 
Este deci necesar să se adopte o po
ziție clară care să deschidă calea con
tinuării negocierilor in vederea reali
zării unei păci juste.

Totodată, trebuie avut în vedere că 
realizarea păcii globale presupune 

participarea la tratative a Siriei. Ior
daniei și a palestinienilor reprezen- 
tati prin O.E.P. ; numai în acest ca
dru se poate realiza o pace generală. 
După părerea noastră trebuie creat un 
cadru corespunzător care să permită 
o asemenea reuniune, și unul din 
acestea ar fi reluarea Conferinței de 
la Geneva.

ÎNTREBARE : După părerea 
dumneavoastră, O.E.P. trebuie 
oare să se considere, exclusiv, 
singurul reprezentant al pales
tinienilor 1 Spun aceasta pentru 
că, probabil cunoașteți, există o 
opoziție generalizată in Israel 
în privința aceasta.

RĂSPUNS : Consider că problema 
reprezentării poporului palestinian 
trebuie să fie luată in considerație 
pornind de la dorința marii majorități 
a acestui popor. Pînă acum această 
dorință confirmă că O.E.P. trebuie să 
reprezinte in convorbirile internațio
nale poporul palestinian. O.E.P. se 
bucură, de asemenea, de recunoaș
terea unui număr important de state, 
inclusiv a unor organisme internațio
nale. a Organizației Națiunilor Unite. 
Prin aceasta el apare în mod evident 
drept cel mai calificat reprezentant al 
poporului palestinian, singurul care îl 
poate angaja pe calea găsirii unei so
luții care să asigure acestui popor 
dreptul la autodeterminare, inclusiv 
Ia constituirea unui stat independent 
in care să poată duce o viată liberă 
și civilizată.

ÎNTREBARE : Așa cum ați 
spus, domnule președinte, pro
blema palestiniană este esența 
disputei și conflictului. Dum
neavoastră, domnule președinte 
Ceaușescu, ați avut și aveți 
contacte la cel mai inalt nivel 
cu ambele părți. Se știe că de 
fiecare dată dumneavoastră 
vorbiți sincer, deschis. expri- 
mindu-vă părerea, dînd sfaturi, 
pe baza cunoașterii intime a si
tuației.

Cunoscînd sentimentele Israe
lului față de O.E.P., pozițiile 
publice ale fiecărei, părți, ce pu
teți spune atît palestinienilor cit 
și Israelului, ce se poate face 
pentru a depăși prezentul im
pas ?

RĂSPUNS : Problema palestiniană 
constituie, într-adevăr. factorul esen
țial de care depinde realizarea unei 
păci juste si trainice în Orientul 
Mijlociu. Deci trebuie pornit de la 
necesitatea creării condițiilor ca po
porul palestinian să-și poată organiza 
o viată proprie, independentă, să poa
tă hotărî el însuși cum se va conduce 
in viitor, cu cine va colabora și sub 
ce formă. Fără îndoială că un vii
tor stat palestinian, și statul Israel 
vor trebui să stabilească relații de 
colaborare, iar. în perspectivă. de 
colaborare activă.

Cred că trebuie pornit de la rea
litățile din Orientul Mijlociu, de Ia 
necesitatea ca pe teritoriul denumit 
generic Palestina să conviețuiască, în 
relații de bună vecinătate, și, in per
spectivă, de colaborare activă, două 
state — Israelul și statul palestinian 
arab. O asemenea soluționare a pro
blemei nu poate pune în pericol 
existența Israelului și nu trebuie să 
pună în pericol existența unui stat 
palestinian. Dimpotrivă, consider că 
aceasta devine o necesitate impe
rioasă pentru realizarea unei păci 
juste în Orientul Mijlociu.

Este, desigur, cunoscut că de-a 
lungul anilor s-a creat o stare de 
încordare, de animozitate. Pornind 
de Ia aceasta, trebuie găsite căile 
pentru înlăturarea factorilor de în
cordare. Aceasta necesită să se spună 
deschis în fața popoarelor lucrurile 
așa cum sint. Este necesar să se 
spună poporului israelian clar că, 
dacă dorește pacea, atunci trebuie 
să recunoască și dreptul la pace, la 
existență liberă, al poporului pales
tinian.

ÎNTREBARE : Cere curaj să 
spui poporului cum stă situația 
reală. Acest curaj s-ar cere și 
din partea conducătorilor pales
tinieni, care ar trebui să spună 
poporului că ar putea exista un 
stat palestinian paralel cu sta
tul Israel și că trebuie să aibă 
relații bune cu Israelul. Pe 
tcurt, cereți același lucru ambe
lor părți, domnule președinte ?

RĂSPUNS : Fără îndoială, aceasta 
presupune ca ambele părți, toate 
statele din Orientul Mijlociu anga
jate în actualul conflict, să meargă 
la încheierea unei păci bazate pe 
egalitate, pe respect reciproc al in
dependenței și suveranității, pe co
laborare și bună vecinătate.

Am înțeles că inițiativa președin
telui Sadat a mers tocmai in această 
direcție, el asumîndu-și răspunderea 
de a spune clar in fața poporului 
egiptean, a popoarelor arabe, a po
porului israelian și a altor popoare' 
că trebuie începută o politică nouă, 
că trebuie trecut de la politica de 
confruntare, de negare reciprocă, la 
politica de pace, de recunoaștere re
ciprocă, de conviețuire în bună ve
cinătate și pace.

După părerea mea, conducătorii de 
state, guvernele, oamenii politici 
trebuie să aibă nu numai curajul de 
a declara războaie și de a menține 
conflicte militare, dar mal cu seamă 
ei trebuie să-și asume răspunderea 
în fața popoarelor lor, a omenirii de 
a promova o politică de pace și cola
borare.

Eu am convingerea că popoarele 
vor sprijini pe acei oameni politici 
și conducători care vor acționa pen
tru pace, pentru a asigura atit po
porului propriu, cit și popoarelor ve

cine relații noi. care să excludă 
confruntările militare.

ÎNTREBARE : Dumneavoastră 
sinteți un om al păcii. Ați sus
ținut mereu pacea și colaborarea 
internațională, ați ajutat mult, 
mai ales în ultimele luni, la 
dialogul și procesul de ne
gocieri. V-ați intilnit recent cu 
toate elementele reprezentative 
ale opiniei publice politice din 
Israel, cu Partidul Muncii, cu 
MAPAM, cu aripa stingă a 
partidului, cu guvernul repre
zentat prin Begin și Dayan. 
Există multe divergențe de opi
nii intre aceste forțe politice, 
dar in problema O.E.P. există 
aproape unanimitate in sensul 
că nimeni nu este gata să se 
gindească la O.E.P. ca posibil 
partener la negocieri. Cum ve
deți ieșirea din această situa
ție ? Este clar că nu poate fi 
vorba de progres, dacă ambele 
părți rămîn în tranșee, pe pozi
țiile actuale.

RĂSPUNS : Consider necesar ca 
în Israel să • se discute deschis că 
realizarea păcii este condiționată de 
soluționarea problemei palestiniene. 
Poporului israelian să i se spună 
deschis că această pace nu se poate 
realiza decît trecind peste stările de 
lucruri care s-au acumulat vreme 
îndelungată și așezind relațiile vii
toare Pe o bază nouă. în acest sens 
trebuie să se înțeleagă că participa
rea la discuții a O.E.P. constituie o 
necesitate. Așa cum poporul israe
lian își alege conducătorii care să-l 
reprezinte. tot așa și palestinienii 
decid cine trebuie să-i reprezinte și. 
ca atare, trebuie să se stea de vorbă 
cu cei Pe care poporul ii recunoaște 
ca reprezentanți ai săi. Nu există 
în lume o altă cale pentru realiza
rea unei Păci și conviețuiri pașnice, 
însuși faptul că acceptăm existența 
relațiilor dintre state cu orînduiri 
sociale diferite, cu concepții de via
tă diferite trebuie să ajute la înțe
legerea necesității de a se crea con
diții pentru participarea O.E.P. cu 
drepturi egale la tratativele care ur
mează să aibă loc.

Conducătorii israelieni. oamenii po
litici din Israel declară în ultimul 
timp că doresc tratative fără condiții 
prealabile, că totul este negociabil și 
dau asigurări că în acest cadru se vor 
făsi soluții pentru toate problemele, 

n acest caz și în problema palesti
niană trebuie începute negocierile 
fără condiții prealabile, urmind ca în 
cadrul negocierilor să se găsească 
pentru toate problemele soluții ac
ceptabile și pentru unii și pentru 
alții.

ÎNTREBARE : Credeți, dom
nule președinte, că Yasser 
Arafat ar manifesta dorința de 
a negocia cu Israelul ? Aceasta 

ar însemna recunoașterea drej 
tutui la existentă a Israelulu

RĂSPUNS : Știți bine că nu o dat 
O.E.P. s-a declarat gata să meargă 1 
Geneva, iar cel ce s-a opus a fos 
Israelul. Participarea la negociei 
este o problemă pe care O.E.P. 
acceptat-o declarîndu-se gata să i 
parte. De altfel, acesta este însut 
sensul înțelegerii Conferinței arab 
de la Rabat.

Or. participarea la tratative în 
seamnă implicit acceptarea solutiilo 
care se vor elabora în cadrul confe 
rintei. care, fără nici o îndoială tre 
buie să tină seama de asigurare, 
dreptului la autodeterminare al pa 
lestinienilor. însăsi așezarea la mas. 
tratativelor înseamnă o recunoaster 
reciprocă. Desigur, pacea nu se poat 
concepe fără acorduri corespunză 
toare. fără garanții corespunzătoare

Cineva trebuie să facă începutul 
Normal, începutul ar trebui să-l fac: 
Israelul, recunoscînd dreptul la auto 
determinare al palestinienilor, pină 1; 
formarea unui stat independent s 
acceptind participarea O.E.P. la trata
tive pentru institutionalizarea acestu 
drept.

ÎNTREBARE : în legătură ct 
vizita dumneavoastră in Ame
rica, v-aș ruga să ne spuneț: 
ceva despre relațiile româno-a- 
mericane.

RĂSPUNS : însăsi realizarea vizi
tei in Statele Unite ale Americii. la 
invitația președintelui Carter, consti
tuie o expresie a relațiilor bune din
tre România și S.U.A. în ultimii ani 
s-au obținut progrese simțitoare în 
dezvoltarea schimburilor economice 
româno-americane și chiar în reali
zarea unor acțiuni de cooperare în 
cadrul societăților mixte. Faptul că 
în decurs de opt ani schimburile eco
nomice dintre țările noastre au cres
cut de peste opt ori este suficient 
pentru a pune în evidentă progresul 
relațiilor economice. Totodată, s-au 
intensificat contactele în domeniul 
științei, tehnicii. în domeniul culturii, 
schimbul de persoane, a fost semnat 
un număr important de acorduri si 
înțelegeri. Toate acestea ne permit 
să apreciem că relațiile dintre Româ
nia si Statele Unite au ajuns la un 
nivel care deschide noi si largi per
spective în viitor.

în același timp, desigur. între 
România și Statele Unite au avut loc 
nenumărate schimburi de păreri asu
pra unor probleme internaționale. în 
cadrul acestei vizite problemele 
complexe si complicate ale vieții in
ternaționale vor ocupa desigur un loc 
important, tinind seama de necesita
tea ca toate statele, indiferent de 
mărime sau de orinduire socială, să 
acționeze cu hotărire pentru promo
varea unor relații noi. democratice, 
pentru solutionarea problemelor în 
interesul păcii si colaborării.
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Imagine de la Pavilionul expozițional din Piața Scinteii. unde pină de curind a funcționat Expoziția 
din unitățile de cercetare și inginerie tehnologică

națională a creației științifice și tehnice, care a oferit 
cadrul unor rodnice dezbateri.

specialiștilor din întreprinderi,. 
Foto : E. Dichiseanu
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Produse peste
Produsele realizate la întreprin

derea de mașini-unelte din Bacău 
sint cunoscute astăzi in 25 de țări 
ale lumii. Ca urmare a preocupă
rilor pentru îmbunătățirea calității 
și diversificarea gamei de mașini, 
în prezent circa 40 la sută din pro
ducția unității este destinată ex
portului. De la începutul anului și 
pină în prezent, constructorii de 
mașini băcăuani au livrat o serie 
de produse peste plan parteneri
lor din Australia; Austria. Bulgaria. 
Cehoslovacia. Uniunea Sovietică. De

plan la export
o bună apreciere se bucură atît ma
șinile de alezat și frezat de dife
rite dimensiuni, cit și cele de fre
zat longitudinal cu portal (FLP). 
Pe rampa de expediere a întreprin
derii stau gata pentru a fi livrate 
unor beneficiari de peste ho
tare. alte loturi de mașini. în 
același timp, se fac ultimele pre
gătiri pentru participarea construc
torilor de mașini din Bacău la tîr- 
gurile internaționale de la Paris și 
Sidney. (Gh. Baltă).

Calitatea si diversificarea — în centrul 
preocupărilor

(Urmare din pag. I)
Consemnăm un asemenea 

generos „transfer de inte
ligență" și la standul con
strucțiilor navale. Aici, vi
zitatorul se află in fața mai 
multor posibilități : cu care 
dintre navele de producție 
românească să intreprindă o 
croazieră pe albastrul ocea
nelor ? îl așteaptă „la sca
ră" — și la scară redusă — 
machetele „Independenței" 
de 150 000 tdw. nava amiral 
a flotei comerciale roma
nești. îl așteaptă „Blajul", 
de 55 000 tdw. Și cargoul 
multifuncțional de 15 000 
tdw. Ori șalupe cu pro- 
pulsor hidrostatic. Motona
ve și cargouri, mineraliere 
și petroliere etc. — tot atî- 
tea izbinzi ale navaliștilor 
din Constanta sau Galați, 
din Brăila. Oltenița, Giur
giu ori Drobeta-Turnu Se
verin. Iar intre machetele 
cu suprastructura albă, 
parcă învăpăiate de soarele 
marin, un utilaj modest ca 
înfățișare, pe care insă 
meșterul Toni Amorțită il 
prezintă celor interesați în 
termeni elogioși : „Este 
instalația semiautomată de 
sudură electrică sub strat 
de flux. Invenție brevetată. 
Pină nu de mult se- aducea 
din import. Acum, șantierul 
naval din Galați, unde a 
fost realizată, le produce in 
serie, pe bază de comenzi 
ferme. Zeci și zeci de ase
menea instalații au fost li
vrate — cerința fiind, in 
continuare, mare .— avîn- 
du-se în vedere larga apli
cabilitate a acestei creații 
tehnice. Numele inventato
rilor se află afișate aici :

Ion Gîlmoi și

Ștefan Nicolac. inginerul 
Victor Paladescu"...

Afișată, la vedere, și noua 
tehnologie de modulizare a 
instalațiilor din sala mași
nilor de la cargoul de 2 400 
tdw. Locul de naștere al 
tehnologiei inedite ? Șantie
rul naval Drobeta-Turnu 
Severin. Eficienta economi- , 
că — 300 000 lei economii 
de fiecare navă. Autori : 
muncitorii de înaltă califi

care Nicolae Chiriță și 
Paul Parița, plus maistrul 
Nicolae Mareș. Adică, oa
menii care, în ani și ani de 
meserie, pe cala de vapoa
re ori în halele de croire 
și asamblare au acumulat 
o vastă experiență, au dat 
piept cu numeroase greu
tăți, au căutat și aflat so
luții tehnice mai bune, au 
ținut mereu treaz gustul 
perfecționărilor, climatul 
propice îndrăznelii nova
toare...

Mare aglomerație în com
partimentul electronică, au-' 
tomatizări. Este și de înțe
les. Această industrie a 
veacului nostru concen
trează poate in chipul 
cel mai înalt fantezia 
umană, capacitatea de a 
inova, de a crea noi dru
muri in știință și tehnică. 

Precum se știe, acestei in
dustrii îi revine in cincina
lul revoluției tehnico-știin- 
țifice sarcina de a imagina 
și realiza procese tehnolo
gice, mașini, echipamente 
automatizate, cu comandă 
numerică — pentru creș
terea necontenită a produc
tivității muncii. pentru 
ușurarea efortului fizic. 
ECAROM — echipamentul 
pentru controlul și supra-

Progresul tehnic sub 
milioane de semnături

vegherea automatizată a 
proceselor de producție, in 
dreptul căruia ne oprim — 
se înscrie tocmai pe linia 
acestui efort. Vizitatorii se 
dovedesc interesați de a- 
ceastă remarcabilă realiza
re a tehnicii românești de 
virf. Și din nou sintem 
martorii unui dialog aprins: 
„Poate conduce procese de 
producție din chimie ?“ 
„Desigur". „Dar în meta
lurgie ?“ „Și în metalurgie, 
și la liniile de ciment, și in 
construcția de mașini". 
„Concret^ ce face ECA
ROM ?“ „Măsoară automat 
parametrii, îi coordonează, 
atrage atenția asupra co
recturilor ce se impun în 
procesele de producție a- 
mintite". „Deci, e un calcu
lator de proces ?“ „întoc
mai. Face parte din gene

rația 3,5. Are instalație 
proprie de răcire. Funcțio
nează. in general, fără cli
matizare. Capacitatea sa de 
execuție este de 2,3 ori mai 
mare decit la .,Felix" C. 32. 
Și, adăugăm noi, ECAROM 
este proiectat de Institutul 
de cercetări și automatizări 
București.

Tot un calculator de pro
ces este și „Felix" Co
ral 4 011, conceput de In

stitutul politehnic Bucu
rești și realizat împreună 
cu întreprinderea de calcu
latoare electronice și Insti
tutul central pentru condu
cere și informatică. Deci, 
rod al integrării învățămîn
tului cu cercetarea și pro
ducția, sarcină de ma
ximă însemnătate pusă în 
fața științei și tehnicii 
românești de către secreta
rul general al partidului,.to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
„Felix" Coral 4 011 intră în 
acest an în producția de 
serie. Testarea prototipului, 
aici. în expoziție, a demon
strat interesul deosebit al 
oamenilor de specialitate. 
Cu atit mai mult cu cit nu 
necesită condiții speciale 
pentru instalare, nici încă
peri climatizate.

Este locul să ne oprim 

asupra unui important as
pect. „Expoziția națională 
a creației științifice si teh
nice". așezată sub egi
da Festivalului ..Cîntarea 
României", pe lîngă carac
terul ei de lucru, de schimb 
de experiență, de amplu 
prilej de dezbateri „la 
stand" pentru muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, 
cercetători, specialiști din 
unități de cercetare și ingi

nerie tehnologică, a consti
tuit. în egală măsură, si o 
sursă de informare practi
că, de contractare a unor 
produse, utilaje, tehnologii. 
Spre argumentare, ne vom 
opri, în încheierea acestor 
rinduri, asupra unui singur 
exemplu din altele zeci :

întreprinderea „Viitorul" 
din ’ Oradea este profilată 
pe producția de mase plas
tice. Iată însă că. aici, un 
colectiv de oameni inimoși
— inginerii Bakosi Ladislau 
și Toth Ludovic. împreună 
cu chimistul Pinteak Iosif
— își asumă răspunderea 
materializării unei idei care 
n-are (nici în clin nici în 
minecă cu profilul fabricii. 
Punctul de pornire : miile 
si milioanele de proiecte 
care se fac azi in Româ
nia ; pentru că niciodată. 

ca în acești ani. nu s-a con
struit atit de mult — lo
cuințe. uzine, scoli, spitale, 
rețele de inaltă tensiune, 
poduri etc. Și fiecare ase
menea construcție se reali
zează după un proiect. Iar 
proiectul trebuie scris cu 
litere, cifre, semne conven
ționale. Există în această 
privință un procedeu spe
cial — „Letraset" (set de li
tere) — pentru care se fă
cea apel la import. Cei 
trei orădeni amintiți mai 
sus au născocit o mașină de 
imprimat litere, cifre, sem
ne convenționale — care a 
si realizat pînă acum peste 
100 de caractere de literă. 
In primele 6 luni de zile de 
la experimentare, mașina a 
adus economii de circa 
275 000 lei valută. Iată_ si 
remarca reprezentantului în
treprinderii „Victoria" : „în 
zilele expoziției am îndru
mat spre fabrică, pentru 
contractarea setului de li
tere preferat, peste 100 de 
beneficiari interesați. -Le- 
traset—ului orădean noi ii 
prevedem un mare viitor".

Ca. de altfel, tuturor idei
lor novatoare. Deschizătorii 
de drumuri, stimulați de 
condițiile de creație oferite, 
au visat cu fervoare ziua 
de miine. Și-au pus la lu
cru talentul, cutezanța, dă
ruirea. nu si-au precupețit 
zilele si nopțile de căutări, 
pentru ca acest mîine să ro
dească încă de astăzi. O 
parte din acest rod al inte
ligenței românești, atit de 
necesar zilei de azi și de 
miine a României socialis
te. am întilnit-o cu min- 
drie patriotică sub uriașa 
cupolă a „Expoziției națio
nale a creației științifice si 
tehnice".

La Huși, tînărul colectiv al între
prinderii de încălțăminte de pe 
cea mai tinără platformă industri
ală din județul Vaslui, a pășit în 
cel de-al doilea trimestru al 
anului cu rezultate bune în înde
plinirea principalilor indicatori, 
concomitent cu înnoirea și moder
nizarea unor produse. Planul pro
ducției fizice, de exemplu, în pe
rioada celor trei luni care au tre
cut din acest an, a fost depășit cu 
13 000 perechi de pantofi, iar pro
ductivitatea muncii a sporit, față 
de prevederi, cu 1 300 de lei pe fie
care lucrător. S-au produs 40 mo
dele noi pentru adulti și copii, con
fecționate din piele naturală și sin
tetică. intr-o largă gamă sorti
mentală și coloristică. De aseme
nea. a fost depășit planul la mănu
șile de protecție folosite în con
strucții și in industria metalurgică.

în prezent, un colectiv de spe
cialiști din cadrul compartimentu
lui creație-proiectare-tehnologie al 
întreprinderii, lucrează la îmbună
tățirea tehnologiei. de fabricație? 
a altor modele care vor ajunge în 
magazine la finele lunii mai. După 
cum am fost informați, în între

prindere se fac intense pregătiri 
pentru confecționarea încălțămin
tei avînd fețe din piele naturală 
Si talpă poliuretanică. Același co
lectiv de creație din întreprindere 
a conceput un model nou de tal
pă pentru pantofii croiți în con
cordanță cu tendințele actuale ale 
modei.

Merită relevate și preocupările 
acestui colectiv pentru îmbunătăți
rea calitativă a produselor. Este re
zultatul firesc al acțiunilor susținute 
în vederea îmbunătățirii accesorii
lor folosite, precum și a respectă
rii mai stricte a prescripțiilor teh
nologice și de proiectare. Totoda
tă, se acordă o atenție deosebită 
studierii opiniei publicului, studierii 
părerilor exprimate cu Qrilejui 
lansării noilor produse. întreprin
derea și-a creat magazine proprii 
de desfacere la Huși și Vaslui, 
avînd totodată puncte de desfacere 
în mediul rural în cadrul unități
lor Uniunii județene a cooperați
ei de consum Vaslui.

în fotografie : vedere de ansam
blu din secția de producție „cusut- 
fete". (Crăciun Lăluci).
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In activitatea 
PLASTICIENILOR IEȘENI
• Diversificarea creației de inspirație istorică
• Peisajul industrial în pictură • Prezența 
artiștilor în mijlocul colectivelor de muncă Liviu Suhar: STRĂBUNI APĂRĂTORI DE GLIE

Citeva direcții fertile 
configurează peisajul artei 
plastice ieșene relevat în
deosebi în expozițiile din 
ultimul an deschise sub 
semnul exigențelor Festi
valului național „Cîntarea 
României". Una dintre a- 
ceste direcții se vădește a 
fi pictura de inspirație is
torică. abordarea din mul
tiple unghiuri artistice a 
generoasei tematici pe 
care tradiția luptelor po
porului nostru din cele 
mai vechi timpuri si pînă 
astăzi o pune Ia îndemîna 
creatorilor. Este desigur o 
tematică pretențioasă că
reia pictorii ieșeni îi con
sacră o atentie deosebită, 
conștient: de exigenta cu 
oare se cuvine să ne a- 
propiem întotdeauna de 
mărturiile luptelor și erois
mului unui întreg popor. 
Iată de ce merită să sub
liniem că lucrările recente 
ale pictorilor, sculptorilor, 
graficienilor ieșeni se re
marcă prin abordarea cu
tezătoare a generoaselor 
teme istorice, tratate în 
maniere personale, de o 
mare expresivitate, reușind 
să impresioneze. întrunind 
adeziunea publicului.

Vitejia bărbaților daci 
ctitorind cu spada, acum 
două milenii, primul lor 
stat centralizat, e evocată 
de pictorul Liviu Suhar, 
într-o compoziție sobră, e- 
chilibrată, cu sugestii mo
numentale. Monumentali
tatea, exprimată fără os
tentație, constituie și do
minanta lucrării „Prefigu
rare" de Francisc Bartok, 
unde o siluetă ecvestră de 
voievod tutelează spațiul 
unei istorii dramatice, su- 
gerind forța credinței în 
izbîndă. Explozivă croma
tic și de un dinamism 
compozițional remarcabil, 
lucrarea lui Gheorghe 
Matei „Bucuria victoriei" 
evocă epopeea războiului 
de independentă, moment 
de răscruce în istoria 
României. Inspirate din 
aceeași generoasă sursă 
sînt și lucrările „Dacii" de 
Constantin Radinschi, „0- 
frandă patriei" de Diipi- 
trie Gavrilean si „Imnul" 
tânărului pictor Bogdan 
Bârleanu.

în general, compozițiile 
de evocare istorică, aban
doned retorismul și arti
ficiile minore, adoptă for
mule originale, rostind mai 
expresiv diversitatea talen
telor.

Resurecția peisajului in
dustrial constituie o reali
tate cu totul remarcabilă 
in artele plastice ieșene, 
arte ce se dezvoltă intr-un 
oraș pe care și-au pus pu
ternic amprenta eferves-

Dan Hatmanu: JOC DE COPII

centa spiritului constructiv 
al socialismului, dorința 
oamenilor de pe aceste stră
vechi meleaguri românești 
de a construi durabil si 
monumental. Mult mai 
mobili în abordarea peisa
jului urbanistic și industrial 
moldav, pictorii descifrează 
în volumele noilor citadele 
ritmurile unei geometrii 
spațiale ce alternează a- 
vîntul liniei elansate cu 
eleganta curbelor turnuri
lor de răcire. Vasilica Elena- 
Tatiana, Ion Neagoe, Mir
cea Ispir. dar mai cu seamă 
Ștefan Hotnog, ilustrează 
acest demers plastic fiind 
preocupați in egală măsură 
de înscrierea volumelor 
intr-o construcție unitară 
și de obținerea unor inedite 
efecte de culoare.

Predominant lirice, într-o 
bucolică comuniune cu na
tura, peisajele autumnale 
transcriu sentimente din
tre cele mai alese. Costache 
Agafiței creează, prin tonul 
confesiv al expresiei, in 
„Toamna la Iași" și „Turnul 
Bărboi", o rafinată atmosfe
ră evocatoare. Bucuria roa
delor toamnei însuflețește, 
umanizîndu-le, lucrările de 
grafică ale lui Ion Petro- 
vici, remarcabile in planul 
unui animism agrest. Mai 
obiectivate în raport cu 
cadrul, peisajele pictorilor 
Gheorghe Băl tatu. Petru 
Buzatov, Viorica Balan, 
Grigore Popovici, Constan
tin Radinschi își reprimă 
programatic efuziile lirice, 
efectele se obțin preponde

rent prin jocul dezinvolta! 
culorilor.

Peisaje de o factură a- 
parte realizează Dan Hat
manu in „Drumul amintiri
lor" și „Primenire", unde 
nostalgicul, aparent. se 
completează cu propensiu
nea spre vis. Compozițiile 
conțin o undă de umor 

subtil, de sursă autohtonă, 
explicit in măsura in care 
se acceptă convenția pro
pusă.

Eugen Ștefan Boușcă și 
Corneliu Ionescu exprimă, 
fiecare cu mijloace diferite, 
aceeași constantă pasiune 
pentru peisaj. Compozițiile 
lui Val. Gheorghiu, Vale- 
riu Gonceariuc. Al. Ichim, 
Nicolae Matyus, Bartoș 
Jeno, Gheorghe Brădă- 
țeanu. Aurel Otînjac, Aneta 
Covrig. Nușa Plugaru- 
Suhar valorifică tn moda
lități personale sugestii din 
lumea literaturii și a mu
zicii („Ctitorie",• „Zburăto
rul"), relevind, totodată, va
lențele plastice ale măștii 
și ritualurilor strămoșești 
(„Carnaval", „Joc", „Alai 
nocturn").

Portretul ocupă un loc 
distinct dar, din păcate, 
realizările sînt inegale. Se 
rețin portretele și scenele 
de grup aparținînd unor 
pictori ca Dan Hatmanu, 
Adrian Podoleanu, Victor 
Mihăilescu-Craiu, Dimitrie 
Gavrilean, Liviu Suhar, 
Gheorghe Maftei, Gabriela 
Agafitei, hieratice, severe, 
ori ironice, vădind preocu
parea de a exterioriza, trăi
rile lăuntrice ale persona
jelor și de a propune ti
pologii reprezentative.

Sculptorii ieșeni ne pro
pun o sferă tematică mai 
restrînsă. dar cu reale iz- 
bînzi in lucrările lui Ion 
Antonică („Țesătoare"), Lu
cretia Dumitrașcu-Filiorea- 
nu cu basorelieful .,Plevna", 
Dan Covătaru („Maternita
te") și Ion Florea („Brân- 
cuși‘7.

Intenția sculptorilor ie
șeni de a crea o adevărată 
galerie de portrete ale oa
menilor de seamă e lău
dabilă. iar rezultatele sînt 
meritorii. Dumitru Căileanu 
relevă bonomia lui Crean
gă și romantismul Iui Alecu 
Russo. Alexandrina Dimi- 
triu tălmăcește patetic vi- 
zionarismul lui Bălcescu. 
Sobru și impenetrant. Titu 
Maiorescu, în viziunea lui 
Ion Buzdugan, exprimă gra
vitatea celui ce poartă res
ponsabilitatea deschizătoru
lui de drumuri.

Este neîndoielnic că în 
activitatea filialei Uniunii 
artiștilor plastici din Iași 
va trebui să-și afle si mai 
mult loc dialogul cu pu
blicul. artiștii urmărind să 
pătrundă mai adine și mai 
eficient în mijlocul colec
tivelor de muncă. Mai ales 
că, așa cum am aflat de 
curînd. s-au constituit 
grupe de artiști plastici ce 
vor contribui direct prin 
organizarea de expoziții, 
prin elaborarea unor pro
iecte și lucrări de artă mo
numentală la înfrumuseța
rea spatiilor industriale.

Cenaclul tineretului, ge
neroasă inițiativă, trebuie 
să-si propună stimularea 
si orientarea activității ti
nerilor artiști plastici din 
Iași și din județ, promova
rea lor cu mai mult curai, 
dar și cu mai multă exi
gență în expozițiile colec
tive, oferind astfel posibi
litatea unei largi diversi
ficări tematice și stilis
tice.

Valentin CIUCA

Editura „Minerva" pu
blică intr-o ediție frumos 
ilustrată de Corneille 
Laxeiro și Florica Cor- 
descu poemul lui Eugen 
Jebeleanu Surisul Hiroshi- 
mei de Ia ă cărui primă 
apariție s-au împlinit a- 
nul acesta douăzeci de 
ani. Ediția are o prefață 
(Proclamație) de Miguel 
Angel Asturias și este în
soțită de cinci versiuni: in 
limba spaniolă de Manuel 
Serrano Perez (apărută 
prima dată la Buenos 
Aires in 1965), în limba 
italiană de Elio Filippo 
Accrocca și Dragos Vrân- 
ceanu (tipărită întii la 
Parma în 1970). în limba 
franceză de Hubert Juin 
(editată la Paris în 1960), 
in limba engleză de An
drei Bantas (inedită pină 
acum) și in limba ger
mană de Georg Maurer 
(după traducerea apărută 
la Berlin in 1960). Poe
mul, tradus de asemenea 
în limba maghiară in 
1958 de Meliusz. Joszef si 
în limba greacă în 1961 
de Iannis Ritsos, încunu
nat în 1971 cu premiul 
Etna Taormina (pe care 
l-au mai luat Jules 
Superville. Tristan Tzara, 
Dylan Thomas, Unga
retti. Sabba și Quasi
modo), a prilejuit două 
recitaluri la teatru] Ko- 
topoli din Atena, in 1961, 
și la Piccolo Teatro din 
Milano, în 1963 și a fost 
socotit, încă de Ia început, 
„unul dintre marile poe
me ale timpului nostru" 
(El Mundo), „una din 
marile opere poetice de 
după al doilea război 
mondial" (Les Lettres 
frawaises), „un poem 
.imens și de o urgență 
patetică și universală" 
(Europe). Despre „inaJta 
valoare universală" a poe
mului Surisul Hiroshimei 
vorbește in „proclamația" 
sa și Miguel Angel As
turias : „Poemul nu e 
numai un ram sub 
puzderia florii, nu e nu
mai o gingașă construcție 
verbală, nu e numai o 
strălucită armonie dintre 
sunete și imagini. Nu 
este numai un registru 

Muzica de cameră pe scenele bucureștene
Din șirul bogat al manifestărilor 

camerale ale lunii martie am ales 
trei momente, semnificative prin ți
nuta lor interpretativă, pentru a 
ilustra nivelul dobîndit de acest aen 
în viata noastră muzicală.

La Ateneul Român, cel de-al cinci
lea recital al Marthei Kessler, 
ilustrînd barocul italian, s-a consti
tuit sub forma unui spectacol, regi
zat de Dan Nasta, in care legătura 
dintre arii, fiecare în altă formulă 
de acompaniament, se făcea pe 
fundalul unor preludieri ale harpei 
sau clavecinului : unele piese nur 
instrumentale, alături de cele vocale 
aveau o diversitate menită să su
gereze deplin ambianta barocului 
italian.

Cu acuratețe, cu o leieritate vo
cală notabilă, cu un registru amplu 
si subtile resurse expresive. Martha 
Kessler a trecut firesc de la delica
tețea unei arii ca „Non. no si speri" 
de Giacomo Carissimi. la complexi
tatea cantatelor de Lodovico Viada- 
na, Giovanni Brevi și mai ales An
tonio Vivaldi. Ideea Marthei Kessler 
de a prezenta o antologie a artei 
vocșje în 20 de recitaluri implică, pe 
lingă un impresionant efort, o matu
ritate artistică pe care un recital 
după altul o evidențiază cu tot mai 
clară pregnantă si semnifică un gest 
de cultură ce merită admirația 
noastră.

Sala Radioteleviziunit Române a 
găzduit concertul orchestrei de ca
meră din Scoția, înființată în anul

1975. Cu toată tinerețea sa. Scottish 
Chamber Orchestra este un excelent 
instrument ce cîntă clar, viguros și 
delicat, cu o dezinvoltură tehnică 
desăvîrșită și, în sfirșlt, cu acea parti
cipare mereu susținută ne care or
chestrele cu adevărat profesioniste o 
consideră drept un principiu artistic 
esențial.

După îneîntătoarea piesă a lui 
Benjamin Britten — „Variatiuni pe

o temă de Frank Bridge" —. după 
Concertul pentru pian nr. 18 în Si 
bemol major. K.V. 456 de Mozart, 
cu participarea cunoscutului pianist 
Michael Roll, orchestra a atins punc
tul culminant al serii cu Simfonia 
nr. 104 de Joseph Haydn, irepro
șabilă tehnic si stilistic.

Dirijorul scoțian Roderick Brydon, 
cel care are meritul înființării, for
mării și lansării acestei orchestre 
de cameră, nu face parte din cate
goria dirijoruluî-vedetă ce s-a im
pus în viata muzicală a ultimilor 
ani ; eleganța, strălucirea, Brydon 
Ie înlocuiește cu o prezență vitală 
ce controlează și impulsionează to
tul.

La Sala mică, de astă dată, violo
nistul Petru Csaba a susținut pri
mul din cele trei recitaluri dedicate 
lucrărilor pentru vioară și pian de 
Schubert și Kreisler. Alăturarea ce

total al secretelor poezi
ei. E un strigăt care-i 
trezește pe cei care dorm, 
un strigăt care-i face pe 
surzi să audă, un strigăt 
care-i face să vadă pe 
orbii care nu vor să vadă 
tragedia ce se apropie de 
noi, apocaliptică, apoca
liptică. Un strigăt care le 
dă glas celor care nu au 
gură decît pentru alte cu
vinte și nu pentru cele ale 
poetului, ale profetului.

Eugen JEBELEANU

„Surisul 
Hiroshimei"

Cu prilejul apariției unei noi ediții, 
în cinci limbi

Cuvintele celui care, ge- 
mînd pentru ceea ce s-a 
petrecut la Hiroshima și 
Nagasaki. prin poemul 
său ne avertizează ce ar 
însemna mîine, un miine 
al popoarelor prefăcute-n 
cenușă".

Am recitit acest orato- 
riu-spectacol compus din 
'vaste alegorii, coruri și 
voci simbolice întrunite 
într-un protest de neo
bișnuită forță și un aver
tisment energic pe care 
Eugen Jebeleanu îl dă 
omenirii. Nimic din vi
goarea șl virulența poe
mului de acum două de
cenii nu s-a pierdut. 
Totul e încă de o mare 
actualitate. Nu s-au veș
tejit însă nici imaginile 
luate la fața locului în 
1956. Evident, peisajul 
era simbolic, cu rîurile 

Iui șerpuind printre co
line spre mare, cu bă- 
trinii ce-și aduc copiii 
acasă, cu oameni cu 
ricșă, obosiți, oprindu-și 
cursa, un șomer voind să 
se arunce de pe pod, a! ti 
oameni curgind ca ni
sipul din uzine, un ne
gustor veghindu-și averi
le. De la peisajul exte
rior. poetul trece la lu
mea interioară. Ce visea
ză acești oameni ? Pesca

rul măcar atîțl pești cît 
să poată trăi, mutilatul 
de război picioare întregi, 
omul-cal să-i bată ini
ma regulat cind fuge, 
negustorul o casă de bani 
inexpugnabilă, poetul 
grandoarea și statornicia 
muntelui. Dar apare „de
monul din a XX-a vale", 
geniul distrucției secolu
lui, rostind amenințări 
Înfricoșătoare : „Zămisli- 
tor sunt al unei alte lumi 
/ cu pilnii fără fund / și 
oameni putini /. Eu în
sumi / sint Pilnia ce 
suge, / polipul celei de-a 
douăzecea văi / a vremu
rilor noastre /, Prăpăstii
le pline pin-la buze / de 
noapte / mă-mbată".

Urmează tabloul zorilor 
Înșelători ai zilei de 6 
august, planul și ora fa
tală a nimicirii, apoi trăs

netul și numaidecît ima
ginea ciupercii atomice 
întrecind teroarea orică
rei viziuni infernale, po
topul de cenușă atomică: 
„Urlind, încovoiat. împo- 
trivindu-se, / văzduhul 
zămislește / sicrie de ce
nușă, / mari dricuri ce se 
surpă, flăcări si cenușă, / 
Si leagă aerul si pămintul 
/ cu stilpi de flăcări și 
cenușă. / Plouă cenușă pe 
orasu-n flăcări...". Explo
zia e atit de puternică, 
incit nu lasă ca mai 
înainte nici piatra.

în cea de-a doua parte 
a poemului. Eugen Jebe
leanu iși unește cintecul 
său suferintii universale, 
glasului unei femei ce- 
rindu-și înapoi copilul 
„orice fel de chip ar fi 
să aibă", corului copiilor 
uciși plutind prin ceață, 
ciripitului păsărilor fără 
cuib, glasului unui popor 
de zeci de milioane, 
glasului cenușii radioacti
ve a celor morii, cuvintu- 
lui unui japonez clocotind 
de furia răzbunării, în 
fine, glasului unui mun
citor gata să zidească, 
inălțîndu-șl brațele arse, 
din nou. cetatea, ca un 
surîs peste moarte.

Poetul umanist face 
umanitatea să renască, 
opune mortil viața, rîn- 
jetuluî surisul. Apreciind 
torta sonoră a versurilor 
păstrată in traducerea 
spaniolă (ca și. adăugăm 
noi, în celelalte tradu
ceri), Miguel Angel As
turias speră că „acest 
mare poem nu va rămîne 
în paginile unei cărți, ci 
va fi rostit în piețele 
publice, în adunările ti
nerilor, femeilor, munci
torilor, țăranilor, studen
ților și artiștilor" din 
America și din toate con
tinentele, pentru ca ceea 
ce s-a întîmplat la Hi
roshima să nu se mai 
intimple : „Niciodată o 
bombă atomică nu va 
mai distruge un surîs", 
încheie romancierul gua
temalez, autorul Uraga
nului.

AI. PIRU

lor doi compozitori vienezi se justi
fică prin acel aer comun, acea can
tabilitate șl eleganță unice. chiar 
dacă nu toate lucrările se află, cum 
este și firesc, pe aceeași treaptă va
lorică. Desigur că mulți melomani 
și muzicieni avizați consideră piese
le celebrului violonist care a fost 
Fritz Kreisler ușor superficiale și 
desuete, părere ce cu greu poate fi 
contrazisă prin prisma atîtor posibi
le și strălucite comparații. Dar re
citalul lui Petru Csaba ne-a trezit 
nostalgia unor seri pe care chiar 
dacă nu le-am trăit, ni le putem 
imagina, seri în care oamenii se a- 
dunau să asculte piese simple, a că
ror frumusețe o găseau nu în pro
funzimea muzicii, ci în gingășia, 
sensibilitatea și căldura unor melo
dii ce se adresau, nesofisticat, oricui. 
Melodiile lui Kreisler nu sînt nicio
dată vulgare, ele pot fi doar cîntate 
așa, dar Csaba, prin însăși structura 
sa de fin muzician cu o largă arie 
interpretativă, este ferit de această 
tentație și modul în care ni-1 resti
tuie pe Kreisler face o dată mai 
mult sensibilă diferența intre un 
simplu meseriaș și un artist auten
tic. Redîndu-i compozitorului Kreis
ler întreaga sa strălucire și fascina
ție ce a făcut epocă, Csaba îi jus
tifică prezența alături de lumea de, 
o expresivitate mai profundă, pe 
care Schubert o dezvăluie de fiecare 
dată ascultătorului.

Dan SCURTUEESCU

Recent încheiata „Săptă-
mînă a Teatrului de Come
die în Valea Jiului" a pri
lejuit tuturor celor ce au 
organizat-o și au participat 
la desfășurarea ei impor
tante reflecții și prețioase 
învățăminte. Tradiționala 
„Săptămină" pe care teatrul 
nostru — ca și celelalte 
teatre bucureștene — o or
ganizează anual a depășit 
de data aceasta limitele 
Capitalei, situindu-se in 
cel mai important centru al 
industriei miniere ; inițiată 
în colaborare cu Comitetul 
de cpltură și edueație so
cialistă al județului Hune
doara, cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă și 
Consiliul sindicatelor din 
municipiul Petroșani, in 
cadrul celei de-a doua edi
ții a Festivalului national 
„Cîntarea României", ea a 
dobîndit o amploare și o 
complexitate fără prece
dent. Au fost prezentate 
citeva din cele mai valo
roase spectacole ale Teatru
lui de Comedie, cite două 
sau chiar trei reprezentații 
pe zi în localități diferite. 
Cea mai proaspătă premie
ră a teatrului. „Măseaua de 
minte" de Corneliu Marcu, 
a. fost nu numai jucată m 
fața unei săli arhipline, dar 
și supusă unei interesante 
dezbateri cu publicul, in 
prezența autorului. el în
suși originar din Lonea și 
descendent al unei familii 
de mineri. Au avut loc, de 
asemenea, numeroase alte 
întîlniri cu oamenii muncii, 
programe artistice la ieși
rea din șut a minerilor din 
Lonea, Petrila, Paroșeni, 
schimburi de experiență cu 
artiștii amatori, care au 
culminat cu un spectacol 
comun la Casa de cultură 
din Petroșani, o expoziție 
teatrală ; copiii minerilor 
s-au întîlnit cu doi dintre 
interpret!! lor favorițl — Ion 
Lucian și Iurie Darie — iar 
spectatorii filmelor „Vero
nica", „Mușchetarul ro

mân" șl „Dincolo de pod", 
care rulau la Aninoasa, 
Lonea și Petroșani, s-au în- 
tilnit cu vedete ale acestor 
producții cinematografice 
— Vasilica Tastaman și 
George Mihăiță, Iurie Da
rie, Maria Ploae. în total, 
au participat la aceste ma
nifestări peste 10 000 de 
persoane.

Nu pot să nu subliniez 
în primul rind cit de im
presionantă a fost pentru 

în mijlocul minerilor
-------------------------------------------- de Silviu STĂNCULESCU ---------------------------------------------

actori primirea plină de 
căldură, posibilitatea de a 
cunoaște — mult mai înde
aproape decît într-un tur
neu obișnuit — activitatea 
productivă și viata spiri
tuală a muncitorilor mineri, 
bucuria de a aduce acestor 
oameni minunați clipe de 
destindere și desfătare este
tică. Pentru mine au fost 
deosebit de revelatoare în- 
tilnirile cu un public sen
sibil, receptiv, la Petro-,, 
șani, Vulcan, Paroșeni sau 
Uricani, unde am interpre
tat spectacolul de poezie 
„poemele luminii", discuțiile 
substanțiale purtate după 
un asemenea recital de 
versuri cu cadrele didacti
ce și studenții Institutului 
de mine, iar coborirea in 
abataj, la Paroșeni, alături 
de directorul minei, Gheor
ghe Marchiș, și șeful de bri
gadă Gheorghe Popa, va ră
mîne o experiență de neui
tat. Colega mea Stela Po- 

pescu mi-a împărtășit, la 
rîndul ei, cît a fost de emo
ționată 'cînd, după ce a in
terpretat mai multe cuple
te satirice la mina Lonea 
un miner fruntaș i-a oferit 
o lampă de miner — sim
bol al creativității locuito
rilor acestor meleaguri — 
adresîndu-i totodată ur
mătorul catren (alcătuit, 
evident, sub impresia mo
mentului) : „O steluță mi- 
niereasqă / Ce lucește din 

adînc I Talentul să-ți că
lăuzească / In poezie și 
cint".

Succesul acestei multila
terale acțiuni cultural-edu
cative s-a datorat, cred, 
faptului că ea a fost străi
nă oricărui formalism sau 
festivism de suprafață. Le
gătura artei cu oamenii 
muncii e astăzi la noi o 
realitate palpabilă, adînc 
înrădăcinată, care nu se 
rezumă la gesturi strict de
clarative. Chiar și noțiunea 
„apropierii de public" mi 
se pare depășită. Oare de 
unde venjm noi, ca să 
ne tot apropiem ? întrea
ga noastră activitate ar
tistică se desfășoară in 
fața publicului nou care 
umple sălile de specta
cole, în contact direct cu 
acest public si problema 
care se pune este de a-i cu
noaște si a-i satisface în 
chip cît mai adecvat exi
gentele, nevoile spirituale.

Ceea ce aduce nou Festi
valul „Cîntarea României" 
e tocmai conștiința înfrăți
rii artei si a muncii într-un 
proces unitar si neîntrerupt 
al creației ce emană de la 
mase și ale cărei roade sînt 
destinate maselor. înțelege
rea treptei mai înalte pe 
care pășim si care ne im
pune obligații calitativ su
perioare în vederea formă
rii multilaterale a omului 
înaintat al societății socia

liste. La nivelul actual, e- 
ducatia (incluzînd în aceas
tă noțiune modelarea carac
terului uman prin artă) de
vine o sarcină generală si 
permanentă, iar secretarul 
general al partidului, ini
țiind Festivalul „Cîntarea 
României", a transformat-o 
îrit.r-o preocupare a între
gului partid si a întregii 
noastre societăți.

Concepută în acest spirit. 
„Săptămină Teatrului de 
Comedie în Valea Jiului" a 
stat sub semnul eficientei, 
fiecare din manifestările 
sale avind — datorită în 
primul rînd colaborării 
strinse cu organele si or
ganizațiile de partid — un 
scop educativ concret, bine 
precizat, un ecou real, ime
diat. dar și de perspectivă. 
Astfel, am dezbătut cu ac
tiviștii culturali si cu artiș
tii amatori probleme ale 
culturii de masă, ne-am 

schimbatîmprietenit, am

gînduri. idei fertile. Am 
realizat împreună spectaco
lul „Un cîntec. un zîmbet. 
o floare", la care și-au dat 
concursul echipe fruntașe 
ale mișcării de amatori din 
Valea Jiului și actorii Va
silica Tastaman. Dorina 
Done. George Mihăită. Dan 
Tufaru. Sorin Gheorghiu. 
Maria Ploae, listă la care 
s-a adăugat (pe lingă sub
semnatul) si colaboratoarea 
noastră Anda Călugăreanu.

Pentru noi. artiștii profesio
niști. a fost foarte instruc
tiv să aflăm cum formațiile 
folclorice au știut să valo
rifice frumoasele tradiții lo
cale. ca de pildă în străve
chiul dans popular „Momir- 
lănescul". evocînd ocupații 
si obiceiuri .specifice ale ro
mânilor din Tara Hațegu
lui. Am urmărit cu mult in
teres si unele programe de 
brigadă artistică, inspirate 
direct din realitate si unind 
atractivitatea cu priceperea 
de a trimite săgețile satiri
ce drept la tintă. Si artiștii 
amatori au avut, la rîndul 
lor. de învătat din experi
ența profesioniștilor, din re
petițiile cu maestri ca Ion 
Lucian sau Dem. Savu 
(care au asigurat regia 
spectacolului), din contribu
ția de fantezie si bun gust 
a excelentului scenograf Ion 
Popescu Udriste. Nici.artiș
tii profesioniști din Valea 
Jiului nu au rămas în afară 

acestei efervescente activi
tăți. Printre altele, un grup 
de actori ai Teatrului de 
Comedie a luat parte la o 
substanțială dezbatere pe 
marginea repetiției generale 
a unui reușit spectacol ofe
rit. in premieră de Teatrul 
de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani cu „O anecdotă 
provincială" de Alexandr 
Vampilov.

A fost, as spune, o săp
tămină de lucru, la care a 
participat cu însuflețire în
treg colectivul teatrului 
nostru, prezent în Valea 
Jiului cu aproape toate for
țele sale artistice (si socot 
de datoria mea să-i amin
tesc. in afara celor citati 
mai sus. pe Mircea Septi- 
lici. Mihai Pălădescu. Aurel 
Giurumia. Cornel Vulpe si 
Ștefan Tapalagă. pe Costel 
Constantinescu. Dumitru 
Chesa. Liliana Ticău și Va
lentin Plătăreanu. Dumitru 
Rucăreanu. Constantin Bâl- 
tăretu. Candid Stoica. Vla
dimir Găitan. Iarina De- 
mi an. Anca Pandrea si 
multi alții). Nu ne-am con
siderat nici o clipă vizita
tori aflati „in trecere", ci 
am căutat să ne integrăm 
efectiv în viata culturală a 
Văii Jiului si am considerat 
drept, un simptom edifica
tor al înfăptuirii acestei os
moze faptul că unele colec
tive muncitorești si institu
ții culturale ni s-au adresat 
direct, ne parcurs, solicitîn- 
du-ne în modul cel mai fi
resc participarea la un sir 
de manifestări ce nu erau 
prevăzute in programul ini
tial.

îmbrătisind cu o privire 
retrospectivă momentele 
memorabile ne care le-am 
trăit în decursul acestei 
„Săntămini". sentimentul 
dominant ce mă stăpineste 
este acela al marii satisfac
ții de a fi luat parte la un 
dialog viu cu oamenii Văii 
Jiului, dialog care a însem
nat un adevărat act de cul
tură, îmbogățind deopotrivă 
pe cei ee l-au inițiat, ca 
și pe cei ce l-au receptat.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă.

„R Â T Â C I R E“
O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul: Ion Bâieșu și Alexandru Tatos. Regia: Alexandru Tatos. 
Imaginea: Florin Mihâiiescu. Muzica: Temistocle Popa. Decoruri: Hel
muth Stucmer. Costume: Svetlana Șchiopu. Montajul: lolanda Mîntulescu. 
Sunetul: Horia Murgu. în distribuție: Ioana Pavelescu, Klaus Gehrke, 
Dan Nuțu, Marga Legal, Gina Patrichi, Regine Heintze, Emilia Dobrin, 
Albert Kitzl, Brîndușa Marioțeanu, Silvia Popovici, Ion Besolu. Cîntâ : 
Benone Sinulescu, Irina Loghin. Film realizat în studiourile Centrului de 
producție cinematografică „București", în colaborare cu studiourile 

„Defa" Berlin
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Vicepreședintele Republicii Guineea Ecuatorială
(Urmare din pag. I)
nesc din partea președintelui Repu
blicii Guineea Ecuatorială, șeful sta
tului și guvernului popular revolu
ționar, Masie Nguema Biyogo Negue 
Ndong, și a transmis poporului ro
mân noi succese in dezvoltarea tării 
sale.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său, președintelui Republicii Gui-

neea Ecuatorială un cald salut si cele 
mai bune urări, iar poporului guineez 
prosperitate și bunăstare.

în timpul întrevederii s-a exprimat, 
de comun acord, dorința promovării 
unor relații strînse de colaborare și 
cooperare intre România și Republica 
Guineea Ecuatorială în diferite do
menii de activitate. în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în lume. S-a apreciat că 
există posibilități largi de a promo-

va cooperarea reciproc avantajoasă 
între România și Guineea Ecuatorială 
în domeniul economic, de a intensi
fica conlucrarea lor în planul vieții 
internaționale pentru promovarea 
unei politici noi, de egalitate si res
pect între națiuni, de pace si cola
borare multilaterală, pentru instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale. •

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Hani El Hassan, consilier politic personal al președintelui

(Urmare din pag. I)
Comitetului Executiv al 0. E. P„ Yasser Arafat

a-și constitui un stat propriu inde
pendent.

S-a reliefat cu pregnanță faptul că 
problema esențială în Orientul Mijlo
ciu este problema palestiniană, că 
fără solutionarea justă a acesteia nu 
poate 
tului, 
resul 
zonă.

în timpul discuției a fost relevată 
necesitatea asigurării cadrului pro
pice pentru desfășurarea tratativelor 
în problemele Orientului Mijlociu cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentant 
legitim al poporului palestinian. S-a 
subliniat că, în condițiile actuale, o

prietenesc. iar poporului palestinian 
urări de succes pe calea înfăptuirii 
aspirațiilor sale legitime de liberta
te și independentă.

în cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri privind situația din 
Orientul Mijlociu si căile de regle
mentare a problemelor din această 
regiune și instaurării unei păci juste 
și trainice. Cu acest prilej s-a sub
liniat importanta deosebită pe care 
o au retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967 și soluționarea problemei 
palestiniene pe baza dreptului la 
autodeterminare al ponorului pales
tinian. inclusiv a dreptului său de

fi vorba de lichidarea conflic- 
de instaurarea păcii în inte- 

tuturor popoarelor din această

însemnătate deosebită o are aplica
rea de către toate părțile aflate în 
conflict a recentei rezoluții a Consi
liului de Securitate al O.N.U. cu 
privire la situația din Liban.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a asi
gurat conducerea O.E.P. că Partidul 
Comunist Român. România socia
listă. poporul român vor sprijini in 
continuare cauza dreaptă a poporului 
palestinian, iși vor manifesta solida
ritatea cu lupta dreaptă pentru îm
plinirea aspirațiilor sale naționale, 
vor face totul și în viitor pentru 
instaurarea unei păci juste și trai
nice în Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Consiliului de administrație și președintele executiv
al Agenției pentru Energia Atomică a Canadei

(Urmare din pag. I)
cu oameni de știință și specialiști ro
mâni.

în timpul întrevederii, au fost evo
cate bunele relații de prietenie și co
laborare dintre România și Canada,

care se dezvoltă continuu în diverse 
domenii de activitate. în acest cadru 
a fost manifestată dorința de a inten
sifica cooperarea științifică si tehni
că româno-canadiană, inclusiv pe tă- 
rîmul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, menită să contribuie

la dezvoltarea economiilor celor două 
țări, in folosul ambelor popoare, al 
cauzei- înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Convorbirea a decurs intr-o atmo
sferă cordială.

Ambasadorul Republicii Guineea
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Kerfalla Cisse a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un me
saj de prietenie din partea președin
telui Republicii Guineea, Ahmed Se- 
kou Toure, și a soției sale. Andree 
Toure. sentimentele de profundă si 
foarte înaltă considerație, precum și 
cele mai. bune urări de fericire și 
prosperitate poporului român prie
ten.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de 
„Poporul 
deosebită 
te depuse 
în frunte 
pe care Excelenta Voastră îl conduce 
cu curaj și clarviziune pentru edifi
carea unei Românii socialiste și 
prospere. Sint convins că poporul 
român va obține succese tot mai 
mari pe calea sa ascendentă și glo
rioasă către bunăstare".

După ce sint evocate „relațiile de
osebite care unesc atit de fericit po
poarele, partidele și guvernele noas
tre", in cuvîntare se subliniază : 
„Poporul Guineei păstrează incă o 
vie amintire a onoarei pe care Ex
celenta Voastră și doamna Ceaușescu 
i-ați făcut-o, în martie 1974, vizitind 
Republica Guiheea, al cărei guvern 
este convins că importantele acor
duri de prietenie și de cooperare 
Semnate cu această ocazie marchea
ză o etapă hotărîtoare în lărgirea șl 
consolidarea relațiilor de cooperare 
fructuoasă ce leagă popoarele noas
tre și guvernele lor". Cuvîntarea 
reafirmă „dorința permanentă a po
porului guineez și a partidului său 
de guvernămint, Partidul Democrat 
din Guineea, de a acționa continuu 
pentru consolidarea excelentelor re
lații tradiționale de prietenie ce u- 
nesc popoarele noastre prietene în 
lupta comună pe care o duc împo
triva colonialismului, neocolonialis-

ambasador se subliniază : 
guineez urmărește cu o 

atenție eforturile neobosi- 
de poporul român prieten 
cu partidul său comunist

mului, imperialismului. aparthei
dului și contra oricărei forme 
de discriminare rasială". în acest 
context, in cuvîntare se spune : 
„Republica Guineea, domnule pre
ședinte. rămine profund preocu
pată de grava situație care se per
petuează in Africa Australă, unde 
milioane de africani suferă incă sub 
jugul umilitor si degradant al opre
siunii și exploatării 
unde drepturile cele 
le sint încălcate de 
minoritate care este 
rialismului internațional".

în încheiere, ambasadorul Repu
blicii Guineea s-a angajat să facă 
totul pentru dezvoltarea in continua
re a bunelor relații dintre cele două 
țări.

Primind 
președintele 
România, 
CEAUȘESCU. a mulțumit 
precierile făcute la adresa României 
socialiste, a poporului român, pentru 
mesajul de prietenie transmis și a 
adresat, din partea sa Și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. președintelui Ah
med Sekou Toure și tovarășei An
dree Toure. cordiale urări de sănă
tate și fericire personală, de prospe
ritate și progres 
prieten.

în cuvîntarea de 
statului român se 
mintesc cu multă . . _ ...
oficială de prietenie Pe care am e- 
fectuat-o. în martie 1974. în tara 
dumneavoastră, de convorbirile avu
te cu tovarășul Ahmed Sekou Toure. 
Noi. în România, urmărim cu inte
res și ne bucurăm de realizările ob
ținute de poporul guineez, sub con
ducerea Partidului Democrat din 
Guineea. în lupta pentru punerea in 
valoare a bogățiilor naționale, pentru 
consolidarea independenței și suve
ranității sale".

După ce se arată că „întregul nos
tru popor este angajat cu toate for
țele în înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român de fău-

colonialiste și 
mai elementare 
către o infimă 

in slujba impe-

scrisorile de 
Republicii 

tovarășul
acreditare, 
Socialiste 

NICOLAE 
pentru a-

poporului guineei
răspuns a șefului 

spune : „îmi a- 
plăeere de vizita

rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate Și de înaintare spre 
comunism, in punerea în aplicare ,a 

, măsurilor aprobate de ultima Confe
rință Națională a partidului" in cu- 
vîntare se spune : „Acționind ferm 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a țării, pentru edificarea noii orîn- 
duiri in tara noastră, acordăm tot
odată o atenție de prirti ordin pro
movării unor largi relații de priete
nie și colaborare cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc, renunță
rii la folosirea forței si la amenin
țarea cu forța. în acest cadru, sint 
bucuros să constat că. atit in Româ
nia, cit și în Guineea, se acționează 
cu tot mai multă fermitate pdntru 
transpunerea in practică a acordu
rilor și înțelegerilor convenite pri
vind cooperarea bilaterală in dome
niile minier, al construcțiilor de 
mașini, agricol, al pescuitului ocea
nic. precum și în alte domenii. Do
resc să reafirm, si cu acest prilej, 
hotărirea României de a extinde și 
intensifica raporturile Pe multiple 
planuri cu Republica Guineea, 
face totul pentru realizarea în 
a înțelegerilor convenite".

Șeful statului român a urat 
basadorului Republicii Guineea ,suc- 
ces in îndeplinirea misiunii încre
dințate. asigurîndu-1 de întregul spri
jin al Consiliului de Stat, al guver
nului român și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Republicii Gui
neea. Kerfalla Cisse.

La solemnitate și la convorbire au 
■participat Ștefan Andrei, ministrul 

z afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au fost de față membri ai ambasa
dei Republicii Guineea la București.

de a 
viată

am-

intre România și Republica Guineea Ecuatorială
Luni au fost semnate la Buctirești 

Acordul de cooperare economică și 
tehnică pe termen lung și Acordul 
comercial pe termen lung între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Guineea Ecuatorială.

Documentele au fost semnate de 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și' cooperării economice inter
naționale, și de Ngpema Esono 
Nchama. vicepreședinte al republicii, 
ministru al relațiilor externe și de 
prietenie cu alte popoare.

De asemenea, conducătorul delega
ției guvernamentale guineeze și 
Petre Blajovici, ministru secretar de 
stat, șef al Departamentului indus
triei alimentare, au semnat o con
venție în domeniul pescuitului.

Au participat Dumitru Bejan. mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membrii celor două 
delegații.

(Agerpres)

0 delegație economică guvernamentală 
din Republica Arabă Egipt a sosit in Capitală

• CARAȘ-SEVERIN. Reșița ■ 
găzduit din nou tradiționala 
sărbătoare a schimbării ano
timpului „Alaiul primăverii". 
La actuala ediție și-au dat 
cursul formații artistice 
zonele reprezentative ale 
clorului român, german și 
din Bănia, Băuțar,
Murgu. Moldova Nouă, Ciclova 
Română, Sadova Veche, Cloco
tici, ca și dubașii din Godinești, 
județul Hunedoara. în comuna 
Belobreșca a fost 
primul cenaclu literar 
sirbă, sub conducerea 
Slavomir Vozdenovici. 
dul său, localitatea

con- 
din 
fol- 
sîrb

Eftimie

din localitate a fost vernisată 
expoziția artiștilor plastici so
vietici „Pe drumul lui Lenin". 
O altă expoziție, de fotografii 
artistice, deschisă în sala poștei 
vechi, cuprinde imagini finlande
ze realizate de doi artiști ai a- 
cestui gen. (George Mihăescu).

Radu Iacoban. Totodată, acto
rii ieșeni au prezentat in de
plasare, pentru copii și tineret, 
basmul „Domnița Lacrimă Cu
rată" de Dan Tărchilă. (Manole 
Corcaci). • ARGEȘ. „Primă
vara culturală piteșteană", 
aflată la a doua ediție, progra-

constituit 
de limbă 
poetului 
La rin- 

Greoni a
devenit gazda primei ședințe de 
lucru a membrilor cenaclului 
recent constituit al condeierilor 
țărani din Caraș-Severin, pur- 
tînd numele condeierului țăran 
Paul Tirbațiu. (Nicolae Cătană). 
• CONSTANȚA. Orașul Con-’ 
stanta găzduiește, in aceste zile, 
două expoziții ale unor artiști 
de peste hotare. La Galeriile 
de artă și la Muzeul de artă

I

• IAȘI. Elevii clasei externe 
din Cotnari a Școlii populare 
de artă din Iași au deschis la 
galeriile „Cronica" o expoziție 
de sculptură naivă pe lemn de 
tei. A început cea de-a treia 
ediție a ștafetei cultural-artisti- 
ce „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie", organizată de Comi
tetul județean Iași al U.T.C., 
in colaborare cu comitetul ju
dețean de cultură și educație 
socialistă. Teatrul 
„Vasile Alecsandrl" din 
efectuat un turneu la 
Buhuși și Piatra Neamț, 
susținut spectacole cu 
„Simbătă la Veritas" de

Național 
Iași a 
Bacău, 
unde a 

piesa 
Mircea

mează, plnă la 18 aprilie, sim
pozioane, schimburi de expe
riență. mese rotunde, consfă
tuiri, expoziții, intîlniri cu spe
cialiștii etc. în acest cadru, la 
casa de cultură s-a deschis o 
expoziție de artă plastică cu
prinzind lucrări ale membrilor 
cenaclului „Ion 
(Gheorghe Cîrstea).

Andreescu".
• GA

LAȚI. De curind, la Galați a 
„Incan-apărut foaia literară 

descențe". Centrul județean de 
îndrumare a creației populare 
și a mișcării artistice de masă 
a anunțat deschiderea primei 
ediții a concursului de creație 
literară (poezie, proză, repor-

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim • 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni la amiază, pe Ross 
Campbell, președintele Consiliului de 
administrație al Agenției pentru 
Energia Atomică a Canadei (A.E.C.L.). 
Si pe James Donelly. președintele 
executiv al agenției, care se află in
tr-o vizită in tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme de interes reciproc 
privind cercetarea tehnico-stiintificâ 
si colaborarea dintre România si Ca
nada in domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

' La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au participat to
varășii Vasile Pungan. ministru ia 
Președinția Republicii Socialiste 
România, șef a! grupului de consilieri 
ai președintelui republicii. Comei 
Mihulecea. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară. 
Constantin Stanciu. adjunct al minis
trului comerțului exterior si cooperă
rii economice internaționale, si Ale
xandru Roșu, adjunct al minis,trului 
industriei construcțiilor de mașini.

Luni după-amiază a sosit in Ca
pitală o delegație economică guver
namentală din Republica Arabă E- 
gipt. condusă de Ahmed Sultan, vi
ceprim-ministru, ministrul electrici- 

'tății.
Pe 

fost 
prim ___ __  ____
lui. Trandafir Cocirlă, 
nergiei electrice, Nicolae 
prim-adjunct al ministrului 
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, membri ai am
basadei.

aeroportul Otopeni, oaspeții au 
salutați de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu- 

ministrul e- 
Ștefan, 
comer-

în aceeași zi au Început convorbi
rile oficiale dintre delegațiile econo
mice guvernamentale română, con
dusă de Gheorghe Oprea, și egiptea
nă, condusă de Ahmed Sultan.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru cursul ascendent al 
relațiilor dintre România și Egipt, la 
baza cărora se află înțelegerile și 
acordurile convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohammed Anwar El Sa
dat.

în cadrul convorbirilor se anali
zează stadiu! acțiunilor de colabora
re și cooperare in domeniile electri
ficării și producției industriei elec
trotehnice, posibilitățile în vederea 
dezvoltării conlucrării in aceste sec
toare. (Agerpres)

(Agerpres)

sosirea in capitală
PARLAMENTARE

A UNEI DELEGAȚII 
NORVEGIENE

Cronica
Delegația economică din Republica 

Algeriană Democratică si Populară, 
condusă de Aii Mefti. vicepreședinte 
al Societății naționale algeriene de 
hidrocarburi „Sonatrah", care a făcut 
o vizită in tara noastră, a părăsit 
luni Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Constan
tin Nită. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internationale, 
de alte persoane oficiale.> *

Publicul bucurestean iubitor de 
artă are posibilitatea să viziteze în 
aceste zile o expoziție de gravură 
belgiană contemporană, deschisă luni 
la amiază in rotonda sălii mici a Pa
latului Republicii Socialiste România. 
Organizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, expo
ziția prezintă 60 de lucrări, semnate 
de 12 graficieni, care oferă o imagine 
privind diversitatea personalității lor. 
orientările stilistice, calitatea crea
ției in acest domeniu artistic cu tra
diție in Belgia.La vernisaj au rostit scurte alo
cuțiuni graficianul Octav Grigorescu, 
membru ai conducerii Uniunii ar
tiștilor plastici, și Paul A. Taver
niers, consilier al Ambasadei Belgiei 
la București.

Au asistat reprezentanți ai_ Consi
liului Culturii și 
te, Ministerului 
oameni de artă 
meros public.

Educației Socialis- 
Afacerilor Externe, 
și cultură, un nu-

Erau, de asemenea, 
de misiuni diplomatice 
țara noastră și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Concursul pentru ocuparea posturi

lor didactice vacante, publicate in 
suplimentul „Tribuna școlii" din 15 
martie 1978. se. va desfășura in în
treaga tară în ziua de 23 aprilie 1978, 
ora 9, în localitățile reședință de ju
deț. la unitățile de învătămint stabi
lite de inspectoratele școlare.

(Agerpres)

prezenți șefi 
acreditați in

A apărut în limba 
maghiară volumul 

TEZE 
pentru cursul 

PROBLEME 
FUNDAMENTALE 
ALE ACTIVITĂȚII 

DE PARTID Șl DE STAT 
din cadrul învățămîntului 

politico-ideologic de partid 
EDITURA POLITICA

t
PROGRAMUL 1

9.00
10,00
11.00
11,50
16,00
16.05
16,30
17,00

17,35

Teleșcoalâ
Antologia filmului pentru copii șl 
tineret. Ciclul Charles Chaplin
In alb și negru : Panda; Zugrăvi
rea unui cintec
Telex
Telex
Matineu de vacanță : „Clinele din 
Flandra" — film serial. Episodul I. 
Curs de limbă engleză
Pagini celebre din opere ta inter
pretarea soliștilor Operei Române 
din Cluj-Napoca.
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17,50 Dragu mi-i țara și plaiul — me
lodii populare

18,10 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură 
întrebări și răspunsuri 
Secvențe nord-americane 
1001 de seri 
Telejurnal
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Timiș
Seară de teatru : „Anna Christie" 
de Eugene O’Neill

21,55 Recital Gheorghe Zamfir
22,20 ~ ’

20,25

19,50
20,45
21,10
21.ÎS
21.40

Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : „Comoa
ra din insulă" — episoadele 6 șl 7 
Școala contemporană. Complexe 
multimedia
Telex
Viața economică 
Muzică de cameră

taj, teatru scurt) intitulat 
„Costache Negri". Concursul — 
deschis numai creatorilor care 
nu sint membri ai uniunilor de 
creație — se închide la 30 â- 
prilie, prerrtierea urmînd să 
aibă loc in luna mai in comuna 
Costache Negri, în cadrul tra
diționalelor 
nirlle de 
Plăeșu). • 
genericul 
membri ai 
„Nicolae Labiș' 
și „Mihai Eminescu' 
șani au prezentat recitaluri de 
poezie patriotică în mai. multe 
localități botoșănene. La Mu
zeul de istorie a județului s-a 
deschis o expoziție dc grafică 
cuprinzind lucrări ale membri
lor cenaclului U.A.P. din Su
ceava. S-a aflat in turneu, prin 
mai multe localități botoșăne
ne, ansamblul coral „Vox ma- 
ris-studio“ din Constanta, diri
jat de Boris Cobasnian. Secția 
de propagandă a comitetului 
județean de partid a editat o 
nouă broșură pe tema „Spiritul 
revoluționar în activitatea cui- 
tural-educativă“. (Silvestri Ai- 
lenei).

manifestări „întîl- 
la Minjina". (Dan 
BOTOȘANI. Sub 

„Dialogul apelor", 
cenaclurilor literare 

i“ din Suceava 
i“ din Boto-

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație 
norvegiană condusă 
Hansen, președintele 
(parlament).

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinați de Nicolae Giosan.

parlamentară 
de Guttorm 

Stortingului

președintele Marii Adunări Naționa
le, Virgil Teodorescu, vicepreședinte 
al M.A.N., Margareta Hauser, secre
tar al M.A.N., președinți și vicepre
ședinți ai unor comisii ale M.A.N.

A fost de față Per Borgen, minis
tru însărcinat cu afaceri al Norve
giei la București. (Agerpres)

Plecarea delegației Partidului 
Republican al Poporului din Turcia

Luni a părăsit Capitala delegația 
Partidului Republican al Poporului 
din Turcia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în țara 
noastră. Din delegație au făcut parte 
Mustafa Ustiindag, secretar general 
al partidului. Orhan Birgit, secretar 
general adjunct al partidului. Tarhan 
Erdem, membru al Comitetului Exe
cutiv al partidului, și Mithat Sirman, 
consilier pentru relațiile externe ale 
partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Constantin Dăscălescu,-' membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre-

tar al C.C. a! P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. Va
sile Mușat. secretar al C.C. al P.C.R.. 
și Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Au fost de față Nahit Ozgiin. am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut intilniri la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", la Ministe
rul Educației și învățămintului. a 
vizitat întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, precum și alte obiective eco
nomice și social-culturale din jude
țele Prahova și Brașov. (Agerpres)

r a
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 aprilie. In țară : Vremea se va 
încălzi mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul variabil va prezenta innorări 
mai accentuate în a doua parte a in-

tervaiului. Vor cârtea ploi locale în- 
cepind din vestul țării. Vint slab pînă 
la moderat. La începutul intervalului 
ceață locală. Temperaturile minime vor 
ti cuprinse intre minus 2 grade șl plus 
8 grade, iar cele maxime intre 8 și 18 
grade, local mai ridicate. In București : 
Vremea !n încălzire, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil ploii in a doua parte a 
intervalului. Vintul va sufla în general 
slab.

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

Se știa dinainte că echipa de rugbi 
a României va întrece relativ ușor 
formația reprezentativă a Cehoslova
ciei. In campionatul european 
F.I.R.A.. ciștigarea titlului depinde 
de rezultatul unui singur meci, acela 
dintre echipele României si Franței. 
Celelalte patru concurente — de 
pildă, in ediția 1977—1978 a compe
tiției : Italia. Polonia. Spania și 
Cehoslovacia — nu pot practic să 
ocupe unul din primele două locuri 
ale clasamentului general, mai mult, 
ele încheie de obicei întrecerea cu 
punctaveraje negative, din cauza

cu echipele României si 
Splendida cursă a lui Mo- 

finisat un astfel de scor : 
— Cehoslovacia 60—6 (23—3). 
că rugbistii români au ob- 

compli-

reprezentative. Va urma partidă 
oficială România—Spania, de la 16 
aprilie, vor avea loc in curind si 
testele in compania unor echipe bri
tanice : le dorim jucătorilor noștri 
și conducerii echipei naționale să 
persevereze ne calea alcătuirii unei 
formații mereu mai valoroase, capa-

punctaveraje negative, din 
scorurilor mari ale partidelor 
pective 
Franței, 
trescu a 
România 
Cu toate 
tinut această victorie fără 
cații. trebuie să subliniem că echipa 
noastră a acționat cu multă seriozi
tate și ambiție, ca si cînd titlul con
tinental ar fi fost 
vădit preocuparea 
calitatea rugbiului. 
nia de treisferturi 
activ destule acțiuni 
punct de vedere tactic.
nea. să subliniem că tinerii jucători, 
pe care antrenorul Valeriu Irimescu 
i-a titularizat In formație pentru 
acest meci, au trecut cu bine pri
mul examen sub culorile echipei

Revista 
competițiilor

încă in ioc. S-a 
constantă pentru 
înaintarea si li- 
înscriindu-si la 

reușite din 
De aseme-

bile să se impună cu strălucire în 
ansamblul rugbiului international.

Prima ediție a „Cupei României" 
la handbal a constituit si primul 
mare succes băimărean în sportul 
nostru de performantă. Dacă echipa 
feminină Constructorul Baia Mare nu 
reușise să infrîngă pe Universitatea 
Timișoara în finala cupei, iată că 
cealaltă reprezentantă a Maramure
șului, H.C. Minaur. a cucerit trofeul 
întrecerii masculine, după o victorie 
de răsunet în fata celei mai bune 
formații de club din tată, echipa 
Steaua. Să subliniem că H.C. Minaur 
s-a prezentat bine pregătită în toate 
privințele la 
București, mai

meciul decisiv de la 
bine pregătită decit

adversara ei. si că a învins in mod 
pe deplin meritat. Acest deznodâ- 
mini. mai puțin așteptat, din „Cupa 
României" — 1. Minaur 2. Steaua 
3. Dinamo — are după părerea noas
tră semnificații dincolo de granițele 
unui anume sport. în ultimii ani, 
rubricile de sport au consemnat ade
sea preocupările pentru performantă 
în Maramureș si in special la Baia 
Mare, cu rezultate din ce in ce mai 
vizibile în domeniile gimnasticii fe
minine,. natatiei. sporturilor de iar
nă. ca si in volei și handbal. Trep
tat. tinere gimnaste maramureșene 
și-au făcut loc în loturile reprezen
tative. treptat echipele de volei si 
handbal au început să ioace cam de 
la egal la egal cu puternicele forma
ții ale cluburilor Dinamo si Steaua 
în campionatele respective. E posi
bil și chiar foarte probabil ca peste 
putini ani. micii înotători si înotă
toare din Baia Mare să urce repede 
în ierarhia națională. Ar fi deci de 
remarcat aceste eforturi si această 
ambiție a organelor, organizațiilor și 
iubitorilor de sport din Maramureș 
de a crea o bază solidă performantei, 
de a contribui cu forte proprii la 
performanța internațională româ
nească. Ceea ce este o obligație de 
fond a sportului din fiecare județ.

Valeriu MIRONESCU

Sportivi români în întreceri internaționale
• Competiția internațională femi

nină de gimnastică desfășurată la 
Liubliana (Iugoslavia) s-a încheiat cu 
victoria echipei orașului București, 
care a totalizat 75,20 puncte, fiind 
urmată de selecționatele orașelor 
Tbilisi — 73,75 puncte, Liubliana — 
72,55 puncte, Ostrava — 72,50 puncte 
și Barcelona — 70.95 puncte.

Un frumos succes a obținut gim
nasta româncă Alina Goreac, învin
gătoare la individual compus cu 37,85 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Elena Golovatenko (Tbilisi) — 
37,50 puncte, Anca Grigoraș (Bucu
rești) — 37,35 puncte, Alenka Zupan- 
cici (Liubliana) — 36,80 puncte, Ro- 
dica Sabău (București) — 36,55 
puncte, Radmila Zamanova (Ostra
va) — 36,40 puncte etc.

în concursul special pe aparate, 
Alina Goreac a ocupaț primul loc 
la sol, cu 19,50 puncte, iar Anca 
Grigoraș a terminat învingătoare la 
paralele, cu 19,20 puncte.

© Ieri s-a efectuat la Roma trage
rea la sorti a grupelor campionatului 
mondial masculin de volei, ce se va 
desfășura anul acesta în Italia, intre 
20 septembrie si 1 octombrie. Echipa

României face parte din grupa F. Îm
preună cu formațiile Cehoslovaciei. 
S.U.A. și Coreei de Sud. Componenta 
celorlalte grupe 
grupa A : Italia.
R. P. Chineză ; _ __  . --------- -
Mexic. Finlanda, Venezuela ; grupa 
C : U.R.S.S.. Brazilia. Franța, Tuni
sia ; gi-upa D : Japonia, Cuba. Unga
ria, Argentina ; grupa E : R. D. Ger
mană. Bulgaria. Canada. Egipt. Din 
fiecare grupă, primele două clasate se 
califică pentru grupele semifinale.

• La Varșovia s-au desfășurat 
campionatele internaționale ale Po
loniei de sărituri in apă. la care au 
participat sportivi si sportive din 
cinci țări, printre care si România.

în proba masculină de platformă, 
pe primul loc s-a clasat Aleksandr 
Demura (U.R.S.S.). cu 484,05 puncte. 
Concurentul român Alexandru Bagiu 
a ocupat locul patru, cu 419,65 
puncte.

în proba feminină de trambulină 
(3 m), ciștigată de Ildiko Kelemen 
(Ungaria) — 377,50 puncte, Daniela 
Cojeanu s-a situat pe locul șase.
• La Bratislava s-au încheiat In-

este următoarea : 
Belgia. Porto Rico. 
grupa B : Polonia,

trecerile unui mare concurs interna
tional de lupte libere, la care au par
ticipat sportivi din Bulgaria, Cuba, 
Polonia, România, Ungaria și Ceho
slovacia.

Printre protagoniștii competiției 
s-au numărat și luptătorii români, 
care au cucerit trei medalii de aur 
prin Ion Arapu (52 kg), Emanoil 
Radu (62 kg) și Tache Drâguș (68 
kg), clasați pe primele locuri la ca
tegoriile respective. Dintre 
concurent! români s-a mai 
țiat Andrei Ianko, care a 
locul al doilea la categoria supergrea 
(peste 100 kg).
• în orașul Alexandria se va des

fășura astăzi, cu începere de la ora 
16, meciul revanșă dintre selecționa
tele de fotbal (juniori) ale României 
și R.D. Germane. Primul joc, dis
putat duminică in Capitală, s-a în
cheiat la egalitate : 1—1.
• în primul tur al tradiționalului 

turneu de tenis de la Monte Carto. 
Ilie Năstase îl va intîlni pe iugosla
vul Zeliko Franulovici. iar Ion Tiriac 
va juca cu francezul Patrick Proisy.

ceilalți 
eviden- 
ocupat

• CENTRALE ELEC
TRICE ORBITALE. „Calcu
lele demonstrează că problema 
asigurării Pămintului cu energie 
poate fi soluționată cu ajutorul 
unor centrale electrice orbitale", 
a declarat cosmonautul sovietic 
— om de știință Konstantin 
Feoktistov, într-un interviu a- 
cordat revistei ..Ogoniok". După 
opinia lui Feoktistov, o centrală 
cosmică electrică va putea trans
forma energia solară în ener
gie electrică, care va fi transmi
să spre Pămint prin interme
diul undelor electromagnetice. 
„Din punct de vedere tehnic 
putem rezolva și în prezent 
această sarcină", a menționat 
omul de știință. El a adăugat 
că, după opinia sa, construc
ția unor centrale electro- 
cosmice va fi însă operantă 
abia peste două, trei decenii.

• „SUNSHINE 60". 
La Tokio a fost terminată con
strucția unui bloc-turn cu 60 de 
etaje, considerat cel mai înalt 
edificiu din Asia. Denumit 
„Sunshine 60", blocul-turn are 
o înălțime de 240 metri și este 
echipat cu 37 de ascensoare, 
care funcționează cu viteza re
cord de 10 metri pe secundă. 
Parkingul cu care este dotată 
clădirea poate adăposti 1 800 de 
vehicule, fiind realizat și din 
acest punct de vedere un record 
pentru întregul continent asia
tic.

• COSTUMUL LUI 
PICASSO. Primăvara anului 
1908 : trăind la Paris în mize
rie, tinărul (pe atunci) Picasso 
propune croitorului din cartier, 
un anume Soler, un tîrg ne

obișnuit, anume să-i facă ta
bloul in mijlocul familiei, in 
schimbul confecționării unui 
costum. O dată terminată pinza, 
o pastișă după celebrul „Dejun 
la iarbă verde" al lui Manet, 
croitorul nu s-a arătat prea 
incintat de rezultat, drept care, 
socotind că face o afacere bună, 
l-a cedat unui negustor de ta
blouri pentru o sumă de bani 
echivalind cu prețul a 10 cos
tume. Negustorul la rindul său 
l-a revîndut pentru prețul a 
100 de costume ; în continuare, 
pe măsură ce Picasso devenea 
tot mai faimos, echivalentul în 
costume a sporit tot mai mult. 
Muzeul de arte frumoase din 
Liăge (Belgia) l-a achiziționat 
în schimbul unei sume însu- 
mind de 1 000 de ori prețul 
unui costum, pentru ca astăzi 
„Dejunul la iarbă verde" al

familiei Soler să fie estimat, pe 
puțin, la prețul de 10 000 de 
costume !

• UN LAC - IZVOR 
DE COMBUSTIBIL. Lacul 
Kivu situat în Africa Centrală 
este considerat de specialiști o 
importantă sursă de combustibil. 
Potrivit calculelor. în apele lui 
se află aproximativ 60 miliarde 
mc de metan, ceea ce ar cores
punde cu 60 milioane- tone pe
trol. Oamenii de stiintă presu
pun că Dretiosul gaz este pro
dus de un anumit gen de bac
terii. care descompun substan
țele organice aflate in lac.

• O „TORTĂ" COS
MICA. Un corp ceresc, dez- 
voltind o energie de zece mi
liarde de ori mai mare decit 
aceea a Soarelui, a fost des.co- 
perit intr-o zonă îndepărtată a 
Universului, a anunțat la Pa
sadena un purtător de cuvînt al 
Institutului de tehnologie din 
California. El a precizat că a- 
cest corp ceresc emite un „jet" 
de materie, cu o lungime de 
șase ani lumină. Corpul ceresc 
se află într-o galaxie în care a 
mai fost identificată anul trecut 
o „torță" cosmică asemănătoare, 
de 100 000 de ori mai mare insă. 
Galaxia respectivă se află la o 
distanță de 400 milioane de ani

lumină de Pămînt, în constela
ția Ursa Mică.

• DISPARIȚIA UNUI 
COMPOZITOR ÎNDRĂ
GIT. A incetat din viață la 
Roma, in vîrstă de 82 de ani, 
cunoscutul compozitor de muzi
că ușoară Cesare Andrea Bixio, 
autor al unor melodii celebre, 
intre care „Parlami d’amore, 
Mariu", „Solo per te Lucia", 
,.Mamma", „Vivere", „Vento", 
fredonate în lumea întreagă. 
Autodidact, Bixio, care s-a năs
cut în 1896 la Napoli, a repur
tat primul său succes muzical 
la vîrsta de 16 ani, lansind me
lodia „Bambina", care a inau
gurat stilul muzicii ușoare mo
derne italiene. în total, de-a 
lungul carierei sale de aproape 
șapte decenii, Bixio a compus

peste 1 000 de cintece, dintre 
care multe au devenit șlagăre 
mondiale, îndreptățind porecla 
de „părinte al muzicii ușoare 
italiene" ce i s-a atribuit.

• 840 SEMNE PE 
MINUT. Johanna Proksch- 
Steinhauser din Viena a stabi
lit, în cadrul unui concurs des
fășurat la Regensburg, un nou 
record mondial dc dactilografie, 
imprimind 840 de semne pe 
minut. Vechiul record era de 
728 de semne și ii aparținea.

• „DECLINUL" LUI 
KOJAK... Compania „Univer
sal Picture" a anunțat că va 
renunța la turnarea în conti
nuare a unor noi episoade din 
cunoscutul serial de televiziune 
„Kojak", deoarece popularitatea

acestuia este in ultimul timp în 
continuă scădere. Astfel, săp- 
tămîna trecută, serialul, avind 
ca interpret principal pe Telly 
Savalas, se afla pe unul din 
ultimele locuri într-un clasa
ment cu privire la frecvența cu 
care sint urmărite unele emi
siuni aie programelor de tele
viziune din Statele Unite.

• TELEFON PENTRU 
SURDO-MUȚI. Specialiștii 
americani au realizat un nou 
tip de telefon — cu o destina
ție mai restrinsă. Este vorba 
de un aparat care vine în aju
torul surdo-muțllor, la un tele
fon obișnuit fiind racordate o 
claviatură, precum și un tablou 
luminos. Ceea ce o persoană 
comunică prin apăsarea pe cla
viatura telefonului, la capătul 
celălalt al firului se vede sub 
formă de semnale grafice.
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• Contacte diplomatice la Cairo și Riad • Declarațiile ministru
lui american al apărării <1 Plan de reîntoarcere a refugiaților 

civili în sudul Libanului

Presa americană, reprezentanți ai opiniei publice, ai unor 
influente cercuri politice și economice din S.U.A. evidențiază 
personalitatea marcantă a șefului statului român, însemnătatea 
deosebită a noului dialog româno-american la cel mai înalt 

nivel

CAIRO 10 (Agerpres). — A luat 
sfîrșit vizita oficială în Egipt a pre
ședintelui Afganistanului. Mohamad 
Daud. In comunicatul referitor la 
convorbirile purtate de șeful statului 
afgan cu președintele Anwar El Sa
dat se subliniază că „soluționarea 
orizei din Orientul Mijlociu cere re
tragerea israeliană din toate terito
riile arabe ocupate, inclusiv din 
Ierusalim, și 
rilor legitime 
nian. inclusiv 
todeterminare 
național".

nian în vederea proiectatei conferințe 
arabe la nivel inalt.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat rețelei de 
televiziune americane „Columbia 
Broadcasting System", ministrul 
parării, Harold Brown, a declarat că
Statele Unite au cerut Israelului să 
urgenteze retragerea forțelor sale mi
litare din sudul Libanului. .

a-

ocupate, 
recunoașterea dreptu- 
ale poporului palesti- 
a dreptului său la au- 
și la crearea unui stat

WASHINGTON 10 — Trimisul special Agerpres transmite: în aju
nul vizitei de stat pe care președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o vor 
face in Statele Unite ale Americii, la invitația președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, și a doamnei Rosalyn Carter, cercurile politice ameri
cane, comentatorii de presă subliniază deosebita importanță a acestui 
nou dialog româno—american la cel mai inalt nivel pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor dintre România și S.U.A.

în trei numere consecutive, zia
rul „WASHINGTON STAR" publică 
articole ilustrînd opiniile președin
telui Nicolae Ceaușescu in probleme 
ale relațiilor internaționale, care 
preocupă în cel mai înalt grad în
treaga comunitate a națiunilor. De 
asemenea, cotidianul „WASHING
TON POST" a publicat, luni, un 
articol in care prezintă poziția 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
problemele Orientului Mijlociu.

Președintele Corporației „Occiden
tal Petroleum", ARMAND HAM
MER, ne-a declarat : Cercurile in
dustriale, comerciale și de afaceri 
americane apreciază că vizita 
președintelui României va deschide 
noi perspective accelerării dezvol
tării relațiilor economice reciproc 
avantajoase dintre Statele Unite și 
România. Am această convingere 
pentru că îl cunosc personal pe 
președintele României, dl. Nicolae 
Ceaușescu, ii cunosc calitățile de 
om politic. Domnia sa este unul 
dintre cei mai mari lideri din lume. 
In ce privește perspectivele rapor
turilor americano-romăne, personal 
le consider foarte luminoase.

JIM MYERS, director al adminis
trației organismului „Tennessee 
Valley Authority" din Chattanooga, 
ne^a declarat in legătură cu vizita : 
„Sintem onorați de prilejul de a fi 
gazdele conducătorului 
român, 
domnul Nicolae Ceaușescu si-a re
zervat o parte din prețiosul său 
timp pentru a face un popas la 
„Sequoyah Nuclear Plant". Consider 
că vizita președintelui României. 
Nicolae Ceaușescu, in S.U.A. va a- 
dăuga noi valențe relațiilor tradi
ționale dintre cele două țări si po
poare, întrucit va contribui la o 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
a problemelor și aspirațiilor re
ciproce".

Reflectind sentimentele de stimă 
și prețuire cu care sint așteptați în 
S.U.A. președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu. președintele 
Fundației culturale româno-ameri
cane. BARBU NICULESCU, ne-a 
declarat : „Ca. american de origine 
română sint mîndru că președintele 
Nicolae Ceaușescu. om politic cu un 
mare și binemeritat prestigiu pe 
plan international, promotor neobo-

RIAD 10 (Agerpres). — Regele 
Khalid al Arabiei Saudite l-a primit 
pe Serif Abdel Hamid Sharah, șeful 
cabinetului regal al Iordaniei. Acesta’ 
i-a inminat un mesaj din partea* re
gelui Hussein al Iordaniei conținind 
agenda propusă de guvernul iorda-

BEIRUT 10 (Agerpres). — Guver
nul Libanului a anunțat luni că a 
elaborat un plan pentru întoarcerea 
în sudul Libanului a celor peste 
200 000 de civili care s-au refugiat 
in timpul invaziei israeliene. Un 
purtător de cuvint guvernamental a 
precizat că întoarcerea civililor la 
casele lor se va desfășura sub su
pravegherea Crucii Roșii Internațio
nale și a forțelor interimare 
O.N.U. din Liban (UNIFIL).

Convorbiri 
cehoslovaco—vest-germane

BONN 10 (Agerpres). — Luni au 
început la Bonn convorbirile dintre 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, și Walter 
Scheel, președintele R.F. Germania 
— transmite agenția C.T.K. La între
vedere a luat parte Willy Brandt, 
președintele P.S.D.

Interlocutorii au abordat probleme 
referitoare la stadiul relațiilor bila
terale și unele chestiuni internațio
nale de interes comun.

în aceeași zi. oaspetele a avut con
vorbiri cu cancelarul R.F.G.. Helmut 
Schmidt.

Problema rhodesiană

ale

în pregătirea noii runde 

de negocieri

Manifestare consacrată României la Perugia
cu prilejul prezentării celui de-al VIII-lea volum

„SCRIERI ALESE"
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
seria 
Italia 
nouă

ROMA 10 — Trimisul nostru transmite : Volumul al VIII-lea din 
„Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărut recent în 
și care a fost prezentat la Roma în luna ianuarie, a prilejuit o 
manifestare consacrată României, desfășurată la Perugia.

de festivități a consiliului

poporului
precum si de faptul că

sit al păcii si cooperării în lume, 
vizitează Statele Unite. Sint sigur 
că vizita sa este salutată cu căl
dură de toți cei care cunosc rezul
tatele pozitive cu care s-au soldat 
precedentele intîlniri româno-ame- 
ricane la nivelul cel mai inalt. Noi, 
americanii de origine română, avem 
convingerea că această vizită va 
ridica pe un plan superior raportu
rile americano-romăne. va aduce 
noi si însemnate contribuții la cau
za păcii mondiale și înțelegerii in
tre popoare".

Dl. DAVID BLUMBERG, pre
ședintele Organizației „B’Nai 
B’Rith" a declarat : „Sint foarte in- 
cîntat că președintele Nicolae 
Ceausescu va vizita din nou State
le Unite ale America. îmi aduc cu 
plăcere aminte că in 1976 cind am 
vizitat România, am fost primit de 
președintele Nicolae Ceausescu. 
Personal, am putut cunoaște mai 
bine problemele românești, dorința 
României de a-și dezvolta legătu
rile cu toate statele, pe multiple 
planuri. Noi, comunitatea evreilor 
americani, am acționat si vom ac
ționa in continuare în vederea cu
noașterii si înțelegerii cit mai bune 
în Statele Unite, in Congresul ame
rican a politicii României, pe care 
o apreciem ca pozitivă".

EDWARD GONZALES, directo
rul departamentului relații inter
naționale de la „Texas Instru
ments", ne-a declarat : „Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceausescu și a 
doamnei Elena Ceausescu este aș
teptată cu o deosebită plăcere. Sin- 
tem mindri si onorați de a fi gaz
dele președintelui României, țară 
cu care Statele Unite întrețin rela
ții bune, reciproc avantajoase. Cu
noaștem bine personalitatea de 
mare prestigiu internațional a dom
niei sale, contribuția sa la eforturi
le pentru destinderea încordării in
ternaționale și promovarea unor re
lații de colaborare si apropiere in
tre popoare".

TOM WALTON, director pentru 
relațiile cu publicul de la Centrul 
Spațial Houston, a arătat : „Condu
cerea Centrului Spațial așteaptă cu 
multă plăcere vizita inalților 
oaspeți români aici, in laboratoarele 
de unde am dirijat si urmărit 
zborurile omului in Cosmos și am 
ghidat primii săi pași pe Lună".

în sala 
provincial din localitate, în prezența 
autorităților locale — președintele 
Consiliului regional Umbria, Setimo 
Gambuli. asesori regionali, 
ai Consiliului provincial 
reprezentanți ai partidelor 
oameni de cultură și artă, a unui 
numeros public — deputatul Pietro 
Conti, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, a subliniat 
că operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu sint bine cunoscute in 
Italia : oPt volume care prezintă o 
panoramă vastă a unei realități iu 
rapidă mișcare si continuă transfor
mare. Este vorba de o operă de ele
vată valoare Politică, dar și de un 
moment de înaltă valoare culturală. 
A vorbi despre opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu înseamnă a vorbi 
despre România, despre istoria sa, 
despre dezvoltarea cuceririlor sale 
democratice.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
a relevat vorbitorul — aparține po
porului său, este expresia sa speci
fică. originea sa de fiu al unor oa
meni simpli făcîndu-1 purtătorul de 
cuvint autentic al unui popor a că
rui istorie a trăit-o și Pe care a fă
cut-o să devină democratică. Scrie
rile sale, opera sa reprezintă, tot-

membri 
Perugia, 
politice,

sursă teoretică, 
toate popoarele

odată, o importantă 
un dialog deschis cu 
lumii.

Eforturile multiple 
președintele Nicolae Ceaușescu in ve
derea consolidării păcii Și destinderii 
în lume, pentru stingerea focarelor 
de conflict și încordare, pentru in
tensificarea cooperării și colaborării 
intre toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială, pe baza 
respectării independenței și suvera
nității naționale, a dreptului fiecărui 
popor la autodeterminare, a neames
tecului în treburile interne, fac din 
președintele României o personalita
te de prestigiu mondial.

în continuare, vorbitorul a relevat 
dezvoltarea Pe care au cunoscut-o 
în ultimii ani relațiile de colaborare 
și prietenie dintre cele două țări și 
popoare, raporturi bazate Pe o înde
lungată tradiție, pe afinități de lim
bă și cultură.

în încheierea manifestării a luat 
cuvintul ambasadorul României la 
Roma. Ion Mărgineanu.

Tot la Perugia a avut loc t® -sa- 
jul unei expoziții de carte politică 
și literară, de fotografii și obiecte 
de artă populară din România.

desfășurate de

Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, refe- 
rindu-se la convorbirile pe care le va 
avea la 15 aprilie, la Dar Es Salaam, 
cu secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, și ministrul britanic de ex
terne. David Owen, a precizat că a- 
ceste convorbiri, la care va participa 
și celălalt copreședinte al Frontului. 
Joshua Nkomo, trebuie să se desfă
șoare pe baza propunerilor cuprinse 
în planul prezentat la întilnirea din 
Malta de Marea Britanie si S.U.A.

înt.r-un interviu acordat săptămîna- 
lului „Newsweek", ministrul de ex
terne britanic. David Owen, a mani
festat un „optimism moderat" în ce 
privește șansele misiunii pe care o 
va întreprinde în viitorul apropiat in 
Africa, împreună cu secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance.

★

■

Ca urmare a acțiunilor militare ale Israelului în sudul Libanului, 82 sate au 
fost lovite, dintre care șase au fost aproape în întregime distruse —„se arată 
intr-un raport întocmit de Crucea Roșie InternațioĂală. în centrele cel mai 
greu atinse, mai puțin de 10 la sută din locuințe mai pot fi folosite. în orașul 
Nabatyeh, fiecare a! cincilea edificiu a suferit pagube in urma bombarda
mentului artileriei israeliene. în fotografie : Și în localitatea Uzai s-au în

registrat mari distrugeri.

Disensiuni în cadrul majorității 
guvernamentale din Franța

Gruparea Adunarea pentru republică se opune unor inițiative 
aie președintelui Giscard d’Estaing

PARIS 10 (Agerpres). — La numai 
trei săptămîni de la alegerile gene
rale din Franța, criza, pină acum la- 

președintele Adunării 
Jacques 

celorlalte
tentă, dintre 
pentru republică (R.P.R.), 
Chirac, și reprezentanții 
formațiuni din cadrul majorității gu
vernamentale. reuniți in jurul pre
ședintelui Valery Giscard d’Estaing, 
a devenit publică duminică, in cadrul 
congresului extraordinar al R.P.R. — 
scrie agenția France Presse.

La congres, Chirac a declarat 
partidul său — care deține 153 de 
mandate in Adunarea Națională 
Franceză, față de 123 de mandate ale 
celorlalte formațiuni guvernamentale 
— „va aproba politica guvernului nu
mai atunci cind convingerile R.P.R. 
o vor permite și va refuza sprijinul 
său atunci cînd conștiința membrilor 
partidului o va dicta". Totodată, el a 
făcut cunoscut că partidul său se o- 
pune inițiativei șefului statului fran
cez de a realiza „o deschidere spre 
stingă" și că nu va accepta „nici un

că

compromis cu opoziția socialist-co- 
munistă". El s-a pronunțat, de ase
menea, impotriva intenției de descen
tralizare anunțată de președintele 
Franței, ca unul din obiectivele pri
oritare ale activității noului guvern.

Gruparea lui Chirac formulează o- 
biecții și în ce privește orientarea 
externă a guvernului.

Disensiuni serioase s-au semnalat, 
totodată, și in interiorul formațiunii 
lui Jacques Chirac. Astfel, în cadrul 
congresului a fost adoptat un amen
dament în virtutea căruia toți mi
niștrii și președinții comisiilor parla
mentare, ca și cel al Adunării Na
ționale — membri ai R.P.R. — sint 
suspendați din funcțiile lor in cadrul 
mișcării. Această decizie, remarcă a- 
genția France Presse, il vizează in 
special pe Jacques Chaban Delmas, 
ales președinte al Adunării Naționale 
cu sprijinul celorlalte formațiuni ale 
majorității. Delmas l-a învins pe 
Edgar Faure, candidatul oficial al 
R.P.R. la acest post.

agențiile de presă
Ședință C.K.E.R. La Pl'afia 

s-au desfășurat lucrările celei de-a 
30-a ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ușoară. Au 
fost adoptate măsuri pentru îndepli
nirea sarcinilor ce revin comisiei din 
hotăririle ședințelor a 83-a și a 84-a 
ale Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
și a fost analizat stadiul de pregă
tire a lucrărilor legate de elaborarea 
programului special de colaborare pe 
termen lung în domeniul produse
lor industriale de larg consum.

Sărbătoarea ziarului „Tie- 
donantaja". Cu Prilejul sărbăto
ririi ziarului Partidului Comunist 
finlandez, „Tiedonantaja". la Helsinki 
a avut loc un miting la care au luat 
parte peste 6 000 de persoane.

Reuniune consacrată com
baterii terorismului. Miniștrii 
afacerilor interne ai Austriei, Elve
ției. R.F. Germania și Italiei s-au 
întilnit. la sfîrșitul săptăminii trecu
te. la Ziirich. pentru a examina po
sibilitățile de intensificare a luptei 
împotriva terorismului internațional, 
a anunțat guvernul elvețian. Un co
municat dat publicității la Berna 
precizează că „au fost discutate în 
principal măsurile de luptă impotri
va operațiunilor teroriste care se ex-

VALORILE CULTURALE -MIJLOC DE APROPIERE Șl MAI BUNĂ CUNOAȘTERE INTRE POPOARE

Interes și prețuire pentru mesajele spiritualității
românești pe meridiane americane

La intersecțiile dintre' „3rd Ave
nue". una din principalele magistra
le ale Manhattan-ului, și „38th Street", 
o clădire înaltă de 17 etaje aduce în 
geometria regulată, trasă parcă cu 
rigla, a acestui cartier al New York- 
ului. cu dominanta verticală a zgirie- 
norilor. însemnele neașteptate ale u- 
nui crimpei sbecific de viată româ
nească. Pe latura dinspre largul bu
levard a acestei clădiri — care adă
postește. la primele etaje. Misiunea 
română la O.N.U. — o splendidă 
poartă maramureșeană. cioplită in 
lemn, cu multă migală și meșteșug, 
atrage privirile admirative ale tre
cătorilor din vitrina agenției lo
cale a Oficiului National de Tu
rism din România. Ceva mai incolo, 
intr-o altă vitrină, un șir de cuburi, 
ingenios, dispuse, compun, literă cu 
literă, pe fundalul unor secvențe fo
tografice. de o delicată policromie, 
ale plaiurilor românești, o altă de
numire familiară — TAROM — în
soțită de nu mai puțin cunoscuta 
emblemă, pasărea albastră care săge
tează elegant văzduhul. în fine, tre- 
cind coltul, pe „Strada 38". o placă 
sobră vestește că aici se află intrarea 
la Biblioteca.română. „Romanian Li
brary".

...„Romanian Library". O institu
ție care, in cei mai bine de sase ani 
de cind funcționează, si-a cucerit un 
cert prestigiu în peisajul cultural al 
S.U.A.. ca factor de promovare a va
lorilor profund umaniste ale spiri
tualității românești, de mai bună 
cunoaștere a civilizației dintotdeauna 
originale a ponorului român. Și. in 
același timp, ca un for al promovării 
schimburilor în sfera artei, educa
ției. științei și in domeniul atotcu
prinzător al informațiilor, ca tot ati
tea pirghii ale apropierii reciproce, 
ale unei dezvoltări mai dinamice a 
legăturilor culturale româno—ameri
cane. Fără doar și poate este un mo
tiv de satisfacție, stind de vorbă cu 
numeroșii prieteni americani ai Bi
bliotecii române și, firește, ai țării 
noastre — profesori, studenti. oa
meni de artă, cercetători si. de
sigur. americani de origine româ
nă — să constati interesul evident 
fată de ceea ce reprezintă astăzi 
România in lume, tot asa după cum 
si in tara noastră sint urmărite cu 
nu mai puțin interes diferitele aspec
te ale realității americane.

Puternic impulsionate de contacte
le la cel mai inalt nivel, relațiile din
tre cele două țări au cunoscut, in ul
timii ani. cum bine se știe, o extin
dere multilaterală, fiind intru totul 

dorința de mai amplă 
reciprocă, dorință căreia

Biblioteca română, adesea în colabo
rare cu o serie de instituții si foruri 
de ue tot cuprinsul teritoriului 
S.U.A.. caută să-i vină in intimpina- 
re. oferind publicului american un 
material faptic cit mai variat despre 
eforturile tării noastre in direcția 
creării unei economii moderne, des
pre politica sa consecventă pusă în 
sluîba telurilor nobile ale înțelegerii 
si colaborării cu Si între toate națiu
nile. despre comorile de cultură și 
artă românească, despre trecutul is
toric al poporului român.

în mod deosebit se cuvine să stă
rui asupra istoriei, deoarece un șir 
de manifestări din ultima vreme au 
fost plasate sub semnul unor pietre

același sens, expunerile recente ale 
unei delegații de istorici români, 
condusă de general-maior dr. Ilie 
Ceaușescu. la centrele universitare 
din New York și Boston, inclusiv la 
colegiul Emerson si la vestitul Insti
tut de tehnologie din Massachusetts. 
Răsunetul pe care l-a avut sărbăto
rirea Centenarului independenței s-a 
vădit si din faptul că una din străzi
le orașului Portland a primit numele 
de București.

Un al doilea 
al zbuciumatei 
întimpinat cu 
american, este 
tului national
care se împlinesc

moment fundamental 
istorii a tării noastre, 
interes de auditoriul 
cel al realizării sta- 
unitar român, de la 

anul acesta sase

România, organizat în colaborare cu 
Uniunea scriitorilor și poeților ame
ricani si societatea „Cross Cultural 
Communications", manifestare ce s-a 
înscris ca încă o mărturie a posibi
lităților largi de exprimare în limba 
maternă, de afirmare în cele mai di
verse domenii de activitate a tuturor 
locuitorilor țării noastre, indiferent 
de naționalitate.

Mesele rotunde și expunerile a- 
supra unor aspecte arzătoare ale 
actualității internaționale așa cum 
sint ele văzute de la București ; 
conferințele cu participarea unor 
prestigioși oameni de cultură ro
mâni și americani, ca prof. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, Șt. Aug. Doinaș,

prilej

do-

tind dincolo de frontierele ' țărilor 
respective".

Primire la Pekin. Hua Ku°- 
fen, președintele C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a primit delegația 
guvernamentală a Republicii Ghana 
condusă de contraamiralul Joy Kobla 
Amedume. membru al Consiliului 
Militar Suprem. în cursul Întreve
derii, președintelui Hua Kuo-fen i-a 
fost prezentat un mesaj din partea 
șefului statului ghanez, generalul 
Ignatius Kutu Acheampong, preșe
dintele Consiliului Militar Suprem, 
informează agenția China Nouă.

Sprijin acordat S.W.A.P.0. 
în cadrul întrevederii cu Sam Nujo- 
ma. președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest. pre
ședintele Iosip Broz Tito a arătat 
că Iugoslavia va continua să acorde 
sprijin S.W.A.P.O. si poporului na- 
mibian și a subliniat importanta 
proiectatei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. în problema 
Namibiei, pentru obținerea indepen
dentei acestei țări.

La Parma (Italia) a avut loc 
cea de-a cincea ediție a Festiva
lului international al teatrelor 
de păpuși si marionete la care 
a participat, din partea tării 
noastre. Teatrul de păpuși din 
Baia Mare. Spectacolul prezen
tat — ..Capra cu trei iezi" . — 
dramatizare după povestirea lui 
Ion Creangă — s-a bucurat de 
succes, întrunind aprecierile 
unanime ale publicului si criti
cilor. La încheierea turneului său 
în Italia, formația băimăreană a 
prezentat un spectacol la „Acca- 
demia di Romania" din Roma.

justificată 
cunoaștere

transmit
înalt din capitala vest-germană. se 
menționează ca aspecte care ar urma 
să fie examinate dezideratul unei 
creșteri economice rapide si al redu
cerii inflației, problemele energetice, 
relațiile comerciale, problemele mo
netare internaționale, precum și co
operarea dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare.

Lectoratul de limbă si lite
ratură romană de la Institutul de 
filologie romanică din Poznan a 
organizat o „Seară culturală 
românească", la care au parti
cipat peste 100 de studenti care 
învață limba si literatura româ
nă, doctoranzi in limba și li
teratura română, cadre didactice 
ale institutului. Studenții, lecto
ratului au citit din opera lui 
Mihai Eminescu, Topîrceanu. 
Tudor Arghezi. în același cadru 
a avut loc festivitatea premierii 
studenților care au ciștigat con
cursul de traduceri din limba 
română.

o

® Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu - 
de puternică impulsionare a interesului față de realitățile noi ale României socia
liste ® O poartă maramureșeană în inima Manhattan-ului • Momente-cheie ale 
istoriei poporului român în dezbaterea unor foruri științifice americane larg repre
zentative ® Eminescu, Brâncuși, Arghezi o galaxie a cărei strălucire iradiază 

și peste Ocean

de hotar ale luptei necurmate pen
tru libertate si neatirnare a poporu
lui nostru. Este vorba. în primul 
rind. de Centenarul independentei, 
căruia i-au fost dedicate multiple si 
complexe acțiuni — simpozioane, 
conferințe, gale de filme, expoziții 
— in numeroase centre, din diferite 
state americane. Ohio. Oregon. 
Texas. California. New York ș.a.. tot 
asa cum. cu doi ani in urmă. Bicen
tenarul S.U.A. a format obiectul u- 
nui sir de manifestări în tara noas
tră. De o deosebită rezonantă s-a 
bucurat sesiunea științifică „Istoria 
României : independență si moder
nitate". organizată la „University of 
Wisconsin" (statul Madison), desfă
șurată pe parcursul a trei zile si la 
care, pe lingă un grup de istorici ro
mâni. in frunte cu prof. Ștefan Ște- 
fănescu. si-au dat concursul o serie 
de personalități cunoscute ale vieții 
universitare americane. Referatele și 
intervențiile prezentate de prof. Bar
bara Jelawich. prof. Kemal Karpat, 
prof. Paul Michelson, dr. Marie 
Neag. prof. St. Fischer-Galati — si 
am citat doar citiva — au impresio
nat prin documentarea aprofundată, 
prin spiritul obiectiv, prin aprecierea 
justă a semnificației independentei 
de stat ca moment de cotitură ce a 
deschis drumul. României moderne. 
O reușită deosebită au consemnat, in

decenii, notabile fiind. în cadrul u- 
nui amplu ciclu care a debutat o- 
dată cu începutul anului, conferințe
le susținute de reputați istorici ca 
prof. Garrison Walters, de la „Ohio 
State University“-Columbia. sau prof. 
Gerald Bobango. de la „Pennsylva
nia State University".

Continuitatea neîntreruptă a popo
rului român pe teritoriul său națio
nal. latinitatea limbii române ca 
mijloc de expresie a spiritualității 
românești constituie o altă temă că
reia i-au fost consacrate multiple 
acțiuni. Numerosul auditoriu al sim
pozionului „Tradiția latină a cultu
rii si civilizației românești", organi
zat la New York, s-a dovedit deo
potrivă avizat si receptiv, inclusiv 
prin întrebările multiple pe mar
ginea problemelor dezbătute. Asupra 
lor s-au aplecat, de altfel, încă mai 
de mult specialiști americani valo
roși. ca lingvistul de reputație mon
dială Mario Pei, care, pe baza unei 
argumentații de înaltă ținută știin
țifică. conchide că „latina populară 
vorbită în Dacia este mai aproape 
de latina clasică in comparație cu 
cea vorbită de vechea Galie. în Ibe
ria sau chiar in unele părți ale Ita
liei".

Deosebit de bine primit a fost Fes
tivalul de poezie românească si 
a naționalităților conlocuitoare din

W. Songrass, laureat al premiului Pu- 
. litzer, prof. Michael Impey, Bryan

Swan, care au relevat contri
buțiile prețioase românești. întruchi
pate in opera unui Eminescu. a unui 
Arghezi. a unui Brâncuși ori Blaga, 
la patrimoniul culturii mondiale : 
expoziții de artă ;. concertele care 
s-au bucurat de concursul unor cu- 
noscuti animatori ai vieții muzicale 
americane : organizarea de cursuri 
de limba română (la New York și in 
alte 20 de centre americane) : spriji
nirea — inclusiv prin fondul de peste 
20 000 de volume, si numeroase pu
blicații — a unor studenți și docto
ranzi care pregătesc lucrări de spe
cialitate in diferite probleme ale 
culturii si istoriei românești — iată 
tot atitea alte aspecte care, fără a 
epuiza detaliile, conturează tabloul 
bogat al prezentelor culturale româ
nești în S.U.A.. tot mai frecvente și 
mai bine primite în ultimul timp.

Așa cum este și firesc, vizita care 
începe mîine a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. apreciată, pe bună drep
tate. ca un eveniment de considera
bilă însemnătate în evoluția generală 
a relațiilor româno-americane. a con
stituit un prilej de impulsionare 
a activității îndreptate spre pune
rea în evidență a realităților noi 
ale patriei noastre pe tărimul cul-

furii, ca și în multiple alte 
menii. Idealurile umaniste ale Româ
niei socialiste, democratismul cul
tura], înflorirea vieții spirituale a 
poporului român si a naționalităților 
conlocuitoare s-au înscris ca repere- 
cheie ale forumului desfășurat recent 
la New York, intervențiile unor cu- 
noscuți oameni de cultură din țara 
noastră ca D. R. Popescu. Francisc 
Păcuraru, Domokos Geza. David Al
bert, prezentind unui public atent și 
receptiv o oglindă fidelă a valorilor 
generate de existența unui climat pro
fund stimulator pentru manifestarea 
plenară a capacităților creatoare ale 
poporului român. Forumuri similare, 
conferințe, simpozioane au urmat sau 
urmează să aibă loc la „Colum
bia University" și „City Univer
sity" din New York, la „Southern 
State College" (Connecticut), la uni
versitatea „Fairleigh Dickinson" 
(New Jersey). O expoziție de carte 
va prezenta, pe lingă lucrările in 
limba română. multiplele ediții in 
limba engleză consacrate vieții ți o- 
perei președintelui României, perso
nalitate proeminentă a vieții politi
ce mondiale, a cărui activitate neo
bosită ca promotor al cauzei genera
le a păcii si înțelegerii este astăzi 
larg cunoscută si apreciată in S.U.A., 
ca si pretutindeni în lume.

Un șir de momente importante 
ale vieții și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu sint înfățișate in 
cadrul unei expoziții fotografice ce 
va l’i prezentată la Washington, in 
incinta Departamentului de Stat. 
Expoziții de artă, recitaluri de mu
zică clasică si contemporană româ
nească. apariția intr-o ediție specia
lă a publicației ..Romanian Bulletin", 
întregesc programul unor manifestări 
bogate care răspund, in planul spe
cific al culturii, interesului deosebit 
cu care este așteptată vizita înalti- 
lor soli ai poporului român.

„O imagine veridică despre Româ
nia" spunea publicista americană 
Louise d’Onofrio. referindu-se Ia 
disponibilitățile creatoare ale spiri
tualității românești, așa cum sint ele 
recepționate de publicul de peste 
Ocean. Fără îndoială, tocmai prin a- 
semenea „imagini veridice", verita
bile nunti de legătură spirituale, po
poarele își pot cunoaște și aprecia 
mai bine valorile culturale, sociale și 
politice, promovarea unor asemenea 
valori fiind menită să contribuie la 
înfăptuirea obiectivelor nobile ale 
înțelegerii, respectului reciproc și 
cooperării internaționale.

Romulus CAPLESCU

în Pakistan vor putea avea 
loc alegeri în orice moment ‘ după 
schimbarea actualului sistem electo
ral. a declarat Mohammad Zia-Ul- 
Haq. administratorul-sef al Legii 
marțiale. El a informat că a fost 
creată o comisie electorală căreia 
i-a fost încredințată sarcina elabo
rării unor noi norme si reguli elec
torale. Ea urmează să-și definitiveze 
propunerile intr-un interval de sase 
pină la opt luni.

într-o „declarație comu- 
jjjj" a celor șapte țări industriali
zate occidentale ce vor lua parte, la 
16 și 17 iulie, la reuniunea la nivel

La Varșovia a avut loc 
convorbire între Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. si 
Joergen Jensen, președintele P.C. 
din Danemarca. Interlocutorii s-au 
informat reciproc despre activitatea 
și sarcinile actuale ale partidelor lor. 
Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale relațiilor polono-daneze.

Plan de dezvoltare a 
economiei Birmaniei.San Yu- 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Programul Socialist Birmanez, 
de guvernămînt, a declarat că parti
dul este hotărît să nu se abată de 
Ia țelul său — construirea societății 
socialiste în Birmania. Analizind 
problemele economice cu care este 
confruntată în prezent țara, vorbi
torul a relevat sarcinile importante 
prevăzute de planul cvadrienal de 
dezvoltare a economiei birmaneze în 
curs de realizare.

întâlnire libiano-ciadină 
Itrnivel înalt. TriPQli a avut 
loc o întîlnire între Moammer El 
Geddafi, șeful statului Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, și 
Felix Malloum. șeful statului Ci id, 
informează agenția JANA. Au At 
abordate probleme legate de realiza
rea acordului de reconciliere națio
nală în Ciad — îndheiat în urma re
centelor tratative din localitățile li
biene Sebha și Bengazi.

Cercetări febrile în cazul Moro
ROMA 10 (Agerpres). — După 25 

de zile de la răpirea de către grupa
rea teroristă autointitulată „Brigăzi
le roșii" a președintelui Partidului 
Democrat-Creștin Italian, Aldo Moro. 
singurele probe materiale de care 
dispun anchetatorii sint o serie de 
„comunicate" ale teroriștilor și cinci 
scrisori ale liderului P.D.C., 
dintre acestea, 
fiind adresată 
agenția ANSA.

între timp — 
liția continuă să procedeze la anche
tarea unor suspecți, operează ares
tări, efectuează controale pe drumu
rile publice și în diverse locuințe.

ultima
datînd de sîmbătă, 

soției — informează

scrie agenția — po-

loc o mobilizare generală a opi- 
publice italiene impotriva gru-

Are 
niel 
pării subversive, pentru izolarea a- 
cesteia.

Duminică, la Roma s-a desfășurat 
o nouă ședință a conducerii Partidu
lui democrat-cteștin, prelungită pină 
seara tirziu și la care au participat, 
de asemenea, ministrul afacerilor 
interne și ministrul apărării.

★
Luni seara, la redacția din Milano 

a cotidianului „La Republica" a fost 
primit un nou mesaj al „Brigăzilor 
roșii" care afirmă, intre altele, că 
așa-zisul „proces" pe care l-au „in
tentat" lui Aldo Moro teroriștii 
continuă.

Capriciile vremii
Iarna si-a făcut rea

pariția. luni, in Scoția 
Si in nordul Angliei, 
unde mercurul termo
metrelor a scăzut sub 
minus cinci grade. în
ghețuri puternice au 
dus la perturbarea tra
ficului pe mai multe 
artere principale și au 
determinat o serie de 
accidente de circulație.
' în Franța, un pod de 
piatră veste Loara, cu 
o vechime de peste 200 
de ani. s-a prăbușit, 
duminică. provocînd 
întreruperea aprovizio
nării cu gaze si cu apă 
potabilă în unele zone 
ale orașului Tours. Se

apreciază că prăbuși
rea a fost determinată 
atit de vechimea po
dului, cit si de puter
nicele ploi torențiale 
care au căzut in ulti
mul timp in această 
zonă a Franței.

ln Mozambic, auto
ritățile au anunțat că 
în urma recentelor 
inundații provocate de 
cea mai mare revărsa
re a fluviului Zambezi 
din acest secol veste 
200 000 de persoane au 
rămas fără adăpost, 
iar pagubele materiale 
se ridică la peste 6,5 
milioane dolari. Direc
torul Comisiei natio-

nale pentru problemele 
rurale, Joao Baptista 
Cosme, a declarat in
tr-o conferință de pre
să că satele din valea 
fluviului vor avea ne
voie de ajutoare timp 
de aproape un an pen
tru a se reface. In a- 
ceste sate, a spus el. 
în afară de locuințe au 
fost distruse peste 150 
de scoli, precum si re
colta de pe o suprafa
ță de peste 61 000 de 
hectare.

Oficialitățile mo- 
zambicane au anunțat 
că numărul victimelor 
nu poate fi încă stabi
lit cu exactitate.
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