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Crearea consiliilor mice agroindustriale, ansamblul măsurilor
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VEȘTI DIN ȚARA
Profunde transformări revoluționare 
conducerea si umanizarea agriculturii,

Corespondenții „Scânteii” transmit

penîni deplina valorificare a potențialului acestei ramuri

3 000 tone cărbune pes
te plan Minerii de la Ani
na au depășit sarcinile de plan pe 
luna ianuarie cu aproape 3 000 tone 
de cărbune brut. La baza succesu
lui stau, deopotrivă, mobilizarea 
largă a întregului colectiv pentru 
crearea unui front larg de exploa
tare și promovarea unor metode a- 
vansate de lucru, ceea ce a asigu
rat sporirea productivității muncii 
la fiecare abataj. în fruntea între
cerii socialiste se situează forma
țiile de muncă conduse de minerii 
Ion Roșu. Ion Cătană și Csâszâr 
Geza. (Nicolae Cătană).

esteNoul tip de tractor pe șenile 
destinat lucrărilor din sectorul vi
ticol. (I.D. Kiss).

Lectorat cinematografic.
La Brașov, unde funcționează Lec
toratul de inițiere și cultură cine
matografică cu participarea a nu
meroși iubitori ai celei de a șaptea 
arte, s-a înființat și un lectorat de 
tehnică cinematografică. El vine în 
sprijinul perfecționării pregătirii 
responsabililor cinecluburilor din 
județul Brașov, ca și a tuturor celor 
dornici să se inițieze în tehnica 
cinematografică. (Nicolas Mocanu).

giunii vor prilejui, odată cu pre
zentarea unor spectacole din dra
maturgia clasică și contemporană 
românească, deschiderea unor ex
poziții de artă plastică ale elevilor, 
dezbateri și seri cultural-artistice 
organizate atît la teatru, cit și in 
Unitățile școlare. (Dan Drăgulescu).

Oamenii muncii din țara noastră 
au primit cu deosebit interes și de
plină aprobare Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1 februarie cu 
privire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării unitare a agriculturii, 
crearea consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste și creș
terea producției agricole. Obiectivul 
principal al acestor măsuri îl con
stituie crearea unui cadru organiza
toric și economic mai bun în vederea 
înfăptuirii programului agrar elabo
rat de Congresul al XI-lea al parti
dului, punerii mai depline în va
loare a marilor posibilități de spo
rire a producției de care dispune a- 
gricultura noastră, chemată să-și mă
rească contribuția la creșterea avu
ției naționale, la ridicarea bunăstă
rii întregului popor.

Elaborate din inițiativa și pe baza 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, măsurile adoptate lac 
parte integrantă din politica agrară 
a partidului nostru. Este meritul 
hotărîtor al secretarului general al 
partidului de a fi sesizat — pe baza 
unei analize aprofundate a realități
lor — că agricultura noastră a ajuns 
la un asemenea stadiu îneît sint 
necesare măsuri menite să pună in' 
concordanță dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale. condițiile noi ale a- 
griculturii noastre cu cadrul organi
zatoric. cu forma de conducere și 
planificare care impune o răspun
dere sporită și o conducere unitară 
a acestei ramuri de bază a econo
miei naționale. Aceste măsuri întru
chipează gîndirea revoluționară, 
profund științifică, preocuparea sta
tornică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru studierea si gă
sirea unor modalități originale de 
perfecționare a structurilor organiza
torice, pentru adoptarea de noi solu
ții care să asigure înscrierea și mai 
fermă a agriculturii noastre pe coor
donatele de largă perspectivă tra
sate de Congresul al XI-lea si Con
ferința Națională ale partidului.

De-a lungul anilor construcției so
cialiste. oamenii muncii din agricul
tură au obținut rezultate bune in 
sporirea producției, care au asigurat 
satisfacerea în condiții mereu mai 
bune a nevoilor de consum ale popu
lației și alte cerințe 
naționale. Dar într-o 
toare ale agriculturii

serioase lipsuri și rămîneri în urmă, 
ceea ce face ca rezultatele obținute 
de multe unități agricole să nu se 
situeze la nivelul posibilităților și 
condițiilor create de partid si de stat 
pentru sporirea producțiilor vege
tale și animale, să nu corespundă e- 
forturilor însemnate făcute de socie
tatea noastră pentru dotarea tehnică 
și modernizarea agriculturii. Cauzele 
sînt multiple și una dintre ele constă 
în aceea că actuala formă de orga
nizare și conducere a agriculturii

mijloacelor tehnice șl a forței de 
muncă, accentuarea procesului de 
concentrare și specializare a produc
ției agricole, apropierea conducerii 
tehnice și economice din toate orga
nismele agricole — minister, depar
tament, centrale, județ —de activita
tea unităților de producție și creșterea 
răspunderii acestora în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. în același timp, 
măsurile adoptate deschid calea tre
cerii și în agricultură de la acumu
lările cantitative la o calitate nouă,

Toate aceste măsuri au drept scop să pună 
în concordanță dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, condițiile noi ale agriculturii noastre 
cu cadrul organizatoric, cu forma de con
ducere și planificare care impune o răspun
dere sporită și o conducere unitară a agri
culturii.

NICOLAE CEAUȘESCU

GIND SI->

ale economiei 
serie de . sec- 
se manifestă

FAPTA

fărîmițează forțele de care dispune 
această ramură, duce la paralelisme 
în coordonarea aceluiași domeniu de 
activitate. ,

Măsurile adoptate de plenara C.C. 
al P.C.R. urmăresc, așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
generalizarea fenomenelor pozitive 
în dezvoltarea agriculturii și, tot
odată, lichidarea celor negative, asi
gurarea conducerii unitare a activi
tății de organizare, planificare și e- 
xecutare a lucrărilor agricole. Toc
mai pornind de la necesitatea că in 
actuala etapă este deosebit de im
portant să se asigure conducerea si 
planificarea unitară a întregii acti
vități de producție agricolă, s-a 
hotărit crearea consiliilor unice a- 
groindustriale de stat și cooperatis
te. Totodată, măsurile adoptate vi
zează integrarea tot mai profundă a 
activității de producție și economice 
a unităților agricole de stat si coope
ratiste, în vederea folosirii cu efi
ciență maximă a fondului funciar, a

DE COMUNIST

Maturitatea tinereții
— Care e prenumele 

dumneavoastră 1 Dia
na sau Iudita ?

Fata a surîs, ca și 
cum s-ar fi așteptat la 
această întrebare, ce 
i-a fost pusă, proba
bil, nu o dată.

— Diana e numele 
de familie, după soț, 
care e constănțean, 
inginer hidrotehnist 
de profesie. Mie. după 
părinți, îmi zice Vajda 
Iudita și sint maghia
ră. împreună cu soțul 
alcătuim, cum ne pla
ce să credem, o fami
lie „mixtă" fericită și, 
tot cum ne place să 
credem,' sîntem un fel 
de simbol al unității 
oamenilor, fără deose
bire de naționalitate, 
in tara noastră...

în afară de aceste 
„detalii familiale" 
semnificative și 
pentru modul de 
gindi al unui tînăr al 
zilelor noastre — tre
buie să spunem că in
ginera Iudita Diana e 
din 1974 membră de 
partid, iar de cîțiva 
ani secretara comite
tului organizației
U.T.C. al binecunoscu
tei întreprinderi de 
confecții „Mureșul" 
din Tîrgu Mureș. Ca
litate în care a izbu
tit să închege nu nu
mai un colectiv ute- 
cist harnic și inimos, 
care se mîndrește cu 
unele înfăptuiri 
netăgăduit — un 
semnat număr de 
ciste zîmbesc, cu 
tă lumina anilor 
tineri, de pe panoul 
fruntașilor, s-au înde
plinit foarte multe ore 
de muncă patriotică, 
au fost organizate ac
țiuni 
tive. 
curs ii

adînc ecou in Istoria 
revoluționară a patriei 
etc. — ci. mai ales, 
un climat în care fie
care tînăr se simte, 
chiar de la bun în
ceput. integrat firesc 
ca într-o mare, caldă 
familie sufletească.

— Grăitor pentru 
felul cum a știut in
ginera Iudita Diana 
să-și atragă simpatia

de 
în- 

ut.e- 
toa- 

lor

cultural-educa- 
îndeosebi ex- 
la locuri cu

încrederea tinerelor 
ne spunea tovarășa 

Veselina Bărbat, se
cretara comitetului de 
partid din întreprin
dere — e, după mine, 
faptul că multe dintre 
ele vin la ea adesea, 
ca la o soră mai mare, 
să-i ceară o îndruma
re. un sfat nu numai 
în problemele de pro
ducție. ci și în cele, 
uneori mult mai com
plicate. ale vieții in
time, ale sentimen
telor. ale relațiilor din 
familie. Și, de multe 
ori, tovarășa Diana, 
solicitînd și sprijinul 
unor colege cu mai 
multă experiență pe 
acest tărîm, reușește 
să rezolve situații ce 
păreau înainte insolu
bile. Uite, bunăoară.

Și

-nu de mult a acționat 
in cazul unei tinere 
familii — soția lucrea
ză la noi, soțul la „A- 
zomureș" — ce era a- 
menințată, din pricini 
lipsite de temei 
cu destrămarea, 
cretara 
noastre 
dresat 
U.T.C., 
mureș" 
unite, au izbutit 
facă pe cei doi tineri, 
atit de „bătăioși" și 
„intransigenți" la în
ceput, să se împace, 
iar astăzi ei o soco
tesc, și pe drept cu- 
vînt, salvatoarea căs
niciei lor. Astfel de 
exemple aș mai putea 
aminti, 
pentru 
faptul 
munca 
U.T.C., 
aici

...întimplarea a făcut 
ca, în seara aceleiași 
zile, să întâlnesc în 
sala frumosului teatru 
din Tîrgu Mureș, la 
un spectacol cu o 
piesă contemporană, 
un mare grup de ti
nere de la „Mureșul", 
multe dintre ele ve
nite braț la braț cu 
soții sau logodnicii. 
Erau elegante, gra
țioase, serioase și vă
deau o înțelegere de
plină a profunzimilor 
actului de cultură ce 
se desfășura în fața 
lor. Iar ■ în mijlocul 
grupului se afla. în 
modul cel mai firesc 
cu putință, secretara 
organizației U. T, C. 
împreună cu soțul, fi
rește...

real, 
Se- 

organizației 
U.T.C. s-a a- 

comitetului 
de la „Azo- 

și, cu forțe 
să-i

dar important 
noi mi se pare 
că, și prin 
secretarei de 

tinerii se simt 
.la ei acasă".

Victor 
BÎREADEANU

Desen de T. ISPAS

Solarii cu încălzire bio
logică. Pe sPat'*le libere dintre 
halele întreprinderii avicole de 
stat din Constanța s-au creat sola
rii unde a fost cultivată salată ver
de folosind căldura care se pier
dea la aerisirea halelor. Transferul 
de căldură reziduală din hale în so
larii se face prin tuburi de masă 
plastică. Experiența dind rezultate 
bune a fost preluată de către ISCIP 
Poarta Albă și Asociația economică 
intercooperatistă pentru creșterea 
păsărilor „Lumina", care au ame
najat asemenea solarii pe 600 și, 
respectiv, 300 metri pătrați, unde 
urmează să se planteze roșii în luna 
martie. (George Mihăescu).

0 gamă largă de rul
menți La Bîrlad, in decursul 
acestei luni, vor fi asimilate in 
producție peste 20 din cele 96 de 
noi tipuri de rulmenți care sint 
prevăzute în planul producției fi
zice pe 1979. Noile produse au dia- 
metre între 10 și 350 mm. (Crăciun 
Lăluci).

Cartier de blocuri pen
tru nefamiliști.In zona Manta 
Roșie din Iași, in apropierea Com
binatului de utilaj greu, unde se 

. creează 20 000 noi locuri de muniă, 
a apărut un adevărat cartier de 
blocuri pentru nefamiliști. Celor 
peste 1 500 de tineri care s-au mu
tat aici li s-a pus la dispoziție și o 
cantină. Se află în construcție 
blocuri pu o capacitate de aproxi
mativ 2 000 de locuri, unele dintre 

. ele avînd prevăzute și spații comer
ciale. Grupul școlar din 
tier dispune de o școală 
de clasă, laboratoare și 
unde sînt găzduiți 2 500 
(Manole

tățite în comparație cu fostele consi
lii intercooperatiste. consiliile unice 
agroindustriale cuprind toate unită
țile și instituțiile cu profil agricol din 
zona lor de activitate și — ceea ce 
este deosebit de important — in ca
litate de titular de plan răspund 
efectiv de realizarea sarcinilor ce re
vin unităților agricole componente. 
Nu este vorba de o diminuare in nici 
un fel a rolului unităților agricole ; 
dimpotrivă, acestea își păstrează în 
continuare autonomia șl proprietatea 
si poartă întreaga răspundere pentru 
desfășurarea normală a activității, 
pentru realizarea de producții vege
tale si animale tot mai mari. Toate 
aceste atribuții și răspunderi sporite 
urmează să se înfăptuiască însă 
într-un nou cadru organizatoric impus 
de cerințele vieții, de nivelul de dez
voltare pe care l-a atins agricultura 
noastră și au ca principal scop gene
ralizarea rapidă în întreaga agricul
tură a experienței pozitive acu
mulate de unitățile fruntașe, crea
rea unor condiții egale de pro
ducție pentru toate unitățile .din ace
eași zonă de fertilitate. în cadrul 
acestor organisme urmează să se rea
lizeze o formă nouă, superioară, de 
cooperare în producție între sectorul 
de stat și cooperatist, de conlucrare 
a tuturor forțelor de la sate, menită 
să apropie si mai mult condițiile de, 
producție si rezultatele dintre aceste 
două sectoare, să contribuie Ia ridi
carea nivelului general al agriculturii 
noastre, a bunăstării și gradului de 
civilizație al oamenilor muncii de la 
sate. în acest cadru, se va realiza o 
coordonare unitară și directă a tutu
ror problemelor legate de activitatea 
de concentrare si specializare a pro
ducției agricole, de organizarea unitară 
a teritoriului, indiferent de forma de 
proprietate. Tot sub o conducere și 
după o tehnologie unitară se vor rea-

Corcaci).

acest car
eu 16 săli 
internate 

de elevi.

Un nou tractor româ
nesc. Constructorii de tractoare 
de la Miercurea Ciuc au asimilat 
în producție tractorul S.I.V. 445, do
tat cu un motor de 45 cai putere.

Stagiune teatrală a ele
vilor Desfășurată în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", stagiunea teatrală a elevilor 
din Focșani a fost inaugurată cu 
piesa „Mama", de D.R. Popescu, 
prezentată pe scena Teatrului mu
nicipal din localitate, spectacol 
susținut de elevii liceului industrial 
„Unirea". La actuala stagiune, ce 
se va încheia în luna iunie, parti
cipă formațiile de teatru ale licee
lor din localitate, care cuprind 
peste 200 de elevi. Premierele sta-

Se extind prestările de 
servicii la sate.Paralel cu dez- 
voltarea sectorului comercial. în lo
calitățile Vladimirescu, Seleuș, Li
vada și altele din județul Arad se 
construiesc noi spații pentru ame
najarea do unități prestatoare de 
servicii. în 1979, populația din me
diul rural din județ va beneficia de 
peste 100 asemenea secții noi. des
tinate în special reparațiilor de ar
ticole de uz casnic și gospodăresc, 
de bunuri de folosință îndelungată. 
(Constantin Simion).

Succese ale constructorilor
de mașini Barajul

de 2 100—2 500 CP și 2 locomotive 
LDH de 450—1 100 CP, 111 combi
ne autopropulsate pentru recoltarea 
cerealelor și furajelor stloz și’ altele. 
Industria electrotehnică, la rindul 
său, a înregistrat un însemnat spor 
de producție față de plan, concre
tizat în produse în valoare de 64 
milioane lei. aparataj de joasă ten/ 
siune — evaluat la aproape 20 mi
lioane lei, mijloace de calcul elec
tronic — 11 milioane lei, aparate 
de măsură și control electronic — 
6 milioane lei.

Potrivit datelor centralizate la 
ministerul de resort. colectivele 
marilor unități constructoare de 
mașini-au realizat in plus, in cursul 
lunii ianuarie, produse în valoare 
de circa 265 milioane lei. Printre 
altele, economia națională a primit 
peste 200 tone utilaje miniere, ma
șini și instalații pentru exploatări 
geologice, foraj și pentru exploa
tarea sondelor în valoare de aproa
pe 4 milioane lei, 724 tone utilaje 
pentru industria metalurgică. 158 
tone mașini pentru industria ușoa
ră. 3 excavatoare. 6 locomotive LDE

ag.ro-

(Continuare în pag. a IlI-a) (Agerpres)

meca- 
ioate si visul

aventură a
subpămintul.

superioară, creind cadrul organizato
ric pentru introducerea noului 
nisni economico-linanciar in 
unitățile agricole.

înființarea consiliilor unice 
industriale de stat și cooperatiste 
constituie un factor important în di
recția conducerii unitare a agricultu
rii. Prin atribuțiile și răspunderile ce 
le revin, acește organisme reprezintă 
în fapt forma de bază a organizării 
producției agricole în teritoriu, pen
tru toate unitățile din raza lor de ac
tivitate. Concepute într-o structură 
și cu o funcționalitate mult îmbună-

Participants la ediția din 1978—1979 
a concursului brutarilor — încheiată 
sîmbătă, 3 februarie — au părăsit 
Capitala și acum se află, desigur, la 
ei acasă. Fără îndoială, finaliștii se 
mai uită, cu drag, din cînd în cînd, 
la trofeele obținute, împărtășesc co
legilor bucuria pe care au încercat-o 
cînd au obținut locuri pe podium 
într-o întrecere la care au luat parte 
brutari din întreaga tară. Dar pentru 
că am amintit despre premii, infor
măm cititorii că nici unul dintre locu
rile fruntașe n-au revenit bucurește- 
nilor. în pofida faptului că în Capi
tală sînt capacități mari și moderne 
de producție, că toate forurile orga
nizatorice. de control și îndrumare, 
specialiștii cei mai numeroși și chiar 
Departamentul industriei alimentare 
își au sediile aici, bucureștenii au ob
ținut în întrecere un loc modest. Oare 
să se fi mulțumit cu adevărat să ră- 
mină anonimi cei care au reprezen
tat Capitala împreună cu inginerii, 
directorii și ceilalați specialiști îndru
mători sau poate obișnuința de a 
face piine uneori prea tare, necres- 
cută, alteori prea „rumenă" că „așa 
mai merge, la grămadă", le-au rete
zat ambiția in acest concurs ?

Nu ne propunem acum să facem o 
analiză a proceselor tehnologice, a 
competentelor profesionale. Vom re
lata însă cîteva fapte edificatoare de 
pe poziția cumpărătorului obișnuit.

...Cînd am intrat pe poarta fabricii 
de piine „Steagul Roșu" din Bucu
rești. concursul desfășurat sub gene
ricul „Pîinea de cea mai bună ca
litate" era în toi. I-am rugat pe șefii 
brutari ai echipelor finaliste din Ar
geș, Sibiu. Mehedinți și Botoșani să 
ne răspundă pentru moment la o 
singură întrebare : Cum trebuie să 
fie pîinea ca să placă oricui ? Ne-a

răspuns, în numele tuturor, tovarășul 
Vasile Boboc, din Drobeta-Tr. 
verin :

— Dacă piinea are cele cinci 
lităti pe care vi le voi spune 
acum, nu există om în lume căruia 
să nu-i lase gura apă. Piinea tre
buie să fie rumenă, pufoasă, gustoa
să. aromată și proaspătă.

Un răspuns cum nu se poate mai 
scurt și mai cuprinzător. Corespunde

Se-
ca- 
eu

Să nu credeți, spunea tovarășul 
Gheorghe Păduraru. meșter brutar 
din Piteșt'i, câștigătorul concursului, 
că e un lucru peste măsură de greu 
să faci piine bună. Sînt însă încă 
multe rezerve nefolosite și, desigur, 
mai sint și unele greutăți.

Care sînt rezervele, cate sînt greu
tățile ?

Ne-a vorbit despre ele tovarășul 
Ion Zăpucioiu. director tehnic al Cen-

aceleași

Pe marginea concursului pe țară al brutarilor

„Plhea de concursu

...și cea din fiecare zi
oare acesta cu părereajsi gustul pu
blicului ? Ne-am dus la două d'in 
magazinele bucureștene care — în tot 
timpul fazei finale a concursului — 
au vindut numai piine realizată de 
finaliștii concursului. Din 20 de ce
tățeni cărora le-am adresat între
barea cum ar dori să fie piinea, 17 
au răspuns : „Am dori să fie așa cum. 
o găsim de trei zile la rînd în ma
gazinele în care ne aflăm acum", iar 
3 au răspuns scurt pe doi : „Să fie 
bună !“.

Limpede : oamenii vor permanent 
piine ca aceea realizată la concurs. 
Adică exact cum spuneau brutarii : 
pufoasă, aromată...

tralel industriale de morărit. decor- 
ticat, panificație și produse făinoase:

— Ca pentru oricare alt produs, si 
pentru fabricarea plinii există norme 
precise de producție. O franzelă, de 
pildă, e bună sau nu în funcție de 
cantitatea drojdiei de bere adăugată, 
de calitatea maielei, de ritmul de lu
cru, de mărimea pe care o are coca, 
de disciplina brutarului și, implicit, 
de respectarea întocmai a proceselor 
tehnologice...

— După cum spuneți dv„ în mod 
normal, piinea din toate județele, cit 
și aceea din București ar trebui să 
fie foarte bună. Ca la concurs : pu
foasă. aromată, gustoasă... Că și la

concurs s-a lucrat după 
norme nu ?

— Da, dar la concurs 
amintite s-au respectat cu 
pentru că fiecare participant a fost 
interesat să cișt'ige. Credeți că bucu
reștenii nu știu să facă piine bună ? 
Știu, dar adeseori. în loc să respecte 
normele stabilite, 
ureche.

Cele spuse de tovarășul director 
aruncă o lumină peste întreaga pro
blemă a piinii noastre de fiecare zi. 
Tentați la un moment, dat. sfe credem 
în faimoasele „greutăți obiective" cu 
care ne pisează de ani de zile direc
torii fabricilor de piine din București 
și din alte 
cele auzite 
altfel și de 
cursului, că 
ci ordinea, 
joacă rolul 
piinii de bună calitate.

Din cauza indisciplinei 
controlului permanent, pe 
lucru, ă faptului că unii 
„după ureche" mai găsim noi uneori 
în magazine piine necoaptă sau prea 
coaptă, nedosp’ită, sfărimicioasă. sau 
tare ca piatra...

Scopul concursului nu a fost, de
sigur. acela de a scoate la iveală doar 
un ciștigător, ci în primul rînd de a 
generaliza experiența pozitivă, cu in
tenția lăudabilă de a îmbunătăți 
produsele de panificație. Să sperăm 
că anul acesta el și-a atins scopul, 
că dușul rece suportat de codași îi 
va trezi la realitate, astfel îneît ade- 
vărații cîștigătorî ai concursului bru
tarilor să fie. de fapt, toți cetățenii 
țârii.

normele 
strictețe.

lucrează după

județe, am înțeles din 
și văzute, confirmate de 
finaliștii pe tară ai con- 
nu ..greutățile obiective", 

disciplina, și 
principal în

controlul 
realizarea

și lipsei 
faze de 
lucrează

Cine a străbătut acum „a pos
teriori" Transfăgărășanul. cine a 
trăit aventura, realmente inci- 
tanta și fascinanta 
parcurgerii acestui drum smuls 
stincilor, sfidind 
abisul, insolit prin dezinvoltura 
și arabescul desenului față de 
sobrietatea și înălțimea rectili
nie a peisajului, nu poate să nu 
trăiască momentele unei de 
neuitat emoții. Duminica, dar nu 
numai duminica, mulțime de oa
meni încearcă să urmeze cursul 
acestui drum, „să ajungă sus", 
la calmul lacului de acumulare, 
care, cu liniștea lui stelară, parcă 
leagă altfel munții acolo, la ul
timele altitudini. $i ajungînd la 
cea mai înaltă cotă, pe succesi
ve trepte, la statuia-simbol a 
electricității, oamenii respiră 
adine, așteaptă să li se liniș
tească bătăile inimii și tac. Tac 
și privesc intr-un fel in care 
privirile sînt cuvinte. „Ce va fi 
fost aici?..." spun aceste priviri- 
cuvinte și sensul este fără echi
voc. Ce muncă omenească fan
tastică s-a depus aici, cită can
titate de vis, inteligentă și su
doare este cuprinsă in temeliile 
barajului, in forțele care îl sus
țin, in drumurile pină acolo, in 
drumurile noastre pină aici. Mai 
există pe un perete aproape ver
tical și pe o înălțime care înfri
coșează ochii o scară de lemn, 
trepte putrezind acum in ploi, 
însă slujind altădată apropierii 
de munte, cercetării pulsului 
stincii sau cine știe căror sco
puri îndrăznețe. Mai există 
colțuri de stîncă unde urma ex
ploziei este încă o mușcătură 
proaspătă, ciudată, neverosimilă 
acolo, O mulțime de oameni vin 
la Vidraru ca să parcurgă un 
drum al fanteziei și visului croit 
de contemporanii 
solut 
atrage 
naturii
— nu

lor. Este ab- 
că ceea ce îl 
doar măreția 
impresionantă 
bradul, nu e 

lucrarea ieșită

limpede
aici nu e 
alpine — 
e numai

muntele doar, ci 
din comun a imaginației ome
nești. „Ce a fost aici !“ — ex
clamă buzele lor mute, ochii 
alergînd pe firul drumului, și 
clipa e de mare admirație 
pentru om, pentru capacitatea 
lui de a fi fantastic, de a

Platon PARDAU

Gli. GRAURE
(Continuare în pag. a Il-a)
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tot satul
Secretarul primăriei comunei 

Buti.manu, județul Ilfov, Radu 
Alexandru, ne semnalează o în- 
timplare petrecută la puțin după 
miezul uneia din nopțile tre
cute. In timp ce tot satul 
dormea, pe drum trecea o 
autocisternă care ducea lapte la 
București. La volan — loan Bo- 
loga. Deodată, la lumina faruri
lor, a zărit in mijlocul drumului 
un obiect care i-a atras atenția. 
.4 oprit și l-a ridicat. Era un 
portmoneu cu acte și cu o mare 
sumă de bani. După două zile, 
cind șoferul a trecut din nou 
prin comuna Butimanu, a oprit 
la casa gospodarului care-și 
pierduse actele și banii. Mulțu- 
mindu-i, acesta i-a urat șoferului 
din toată inima:

— Drum bun, omule!
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Umbra de la 
fereastră
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Fiind singură acasă, intr-tina 
din zilele trecute, eleva Nagy 
Erika, din Lunca Mureș (Alba), 
iți pregătea, sirguincioasă, lec
țiile. Medltind la o temă, a pri
vit cu totul intîmplător pe fe
reastră. Chiar in momentul ace
la, un individ încerca să pătrun
dă in casă pe alt geam. Ca ar
gintul viu, Erika a ieșit pe ușă 
și s-a dus glonț la postul de mi
liție. Cel care escaladase fereas
tra cu ginduri necurate, pe nume 
Barsany GUgor, era cunoscut în 
comună pentru asemenea fapte. 
Dar și eleva este cunoscută 
in școală și prin vecini pentru 
destoinicia și agerimea pe care 
le dovedește la cei 11 ani ai 
Mtilți înainte!

săi.
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impresioneze
După ce întrecuse măsura cu 

băutura, cum mergea seara, Im- 
plettcindu-se, pe una din stră
zile orașului Tg. Jiu, un anume 
Iustin Popescu a proferat inju
rii la adresa unei trecătoare. Vă- 
zind că femeia iși vede de drum, 
I. P. s-a năpustit asupra ei și a 
doborit-o la pămint. La strigă
tele femeii, au sărit in ajutor 
cițiva cetățeni, care l-au imobi
lizat pe I. P. șl l-au dat pe mina 
organelor de ordine.

„In timpul procesului, învinuit 
pentru tentativă de viol — ne 
scrie C. Banța, președintele Ju
decătoriei din Tg. Jiu — numi
tul Iustin Popescu a simulat o 
scenă de sinucidere. Voia — 
după propria mărturisire — să 
-impresioneze»- instanța. Intru- 
cit învinuitul nu se afla la pri
ma infracțiune de acest fel, in
stanța l-a condamnat la trei ani 

t. Recursul
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și șase luni închisoare, 
i-a fost respins". I

I O friptură
| cam scumpă

I
I

I
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Pe nepusă masă, lui Cornel 
Bernat din Slănic-Moldova i s-a 
făcut poftă de o friptură de mis
treț. Cu toate că nu avea auto
rizație, a luat flinta la spinare 
șt a pornit-o la vinătoare. Dar 
na singur. L-a luat și pe fratele 
său Valerian, l-a luat și pe prie
tenul Ioniță Rotaru. Cum mer
geau prin pădure, cei trei „vi
teji" au găsit ce căutau: un gră
sun de toată frumusețea și- 
greutatea. Abia-abia au reușit 
să-l care pînă acasă. Dar nu au 
apucat să se înfrupte din el, ci 
li s-a descoperit fapta. Urmarea: 
Cornel Bernat, inițiatorul și tu
nătorul, a rămas fără pușcă ți 
fără cartușe. Pe deasupra, a plă
tit și o amendă de 3 000 lei. Ori
ce s-ar zice, e o friptură cam 
scumpă. Măi ales că nici 
apucat măcar s-o guste.

n-a

I Trei copii— 
| o rugăminte
I
I
I
I
I
I

Cind mămica lor a plecat de 
acasă pe la mijlocul lunii de
cembrie, anul trecut, le-a spus 
că se duce pină la o prietenă, 
Aurica, și o să se întoarcă de
grabă. Ziua a trecut, noaptea la 
fel, dar mămica lor n-a mai ve
nit. Dusă este pină în ziua de 
astăzi. Cei 
de S, 10 șl 
cu tatăl și 
na Fir dea, 
teapVA cu
Mama lor se numește Maria Iz- 
grian. Se pare că in momentul 
de față s-ar afla prin Lugoj. 
Dacă o întilnește cineva sau o 
cunoaște este rugat să-l îndru
me pașii pe calea care duce spre 
copiii ei.

trei copii. în virstă 
12 ani, care locuiesc 
bunica lor în comu- 
județul Timiș, o aș'- 

dor și nerăbdare.

I A făcut 
fete-fete » »

Lă un semn, autoturismul 21- 
CJ-4892, aparținind balastierei 
Beclean, a tras pe dreapta. In 
autoturism, cițiva pasageri bine 
dispuși, gălăgioși. La cererea 
„Actele la 'control", cel de la 
volan, Constantin Sigartău. a 
început să facă fețe-fețe. Iar 
cind a văzut că fiola care i se 
dăduse se înverzise de-a bine- 
lea, el a trecut cu o rapiditate 
uimitoare de la fața galbenă ca 
ceara la cea albă ca vărul. Avea 
și de ce: conducea sub influența 
alcoolului șt folosea mașina sta
tului in interes personal. Ba, co
lac peste pupăză, tot el era șe- 

Iful de coloană auto Și revizorul 
tehnic al sus-numitet unități.

Acum, in așteptarea a ce ur
mează, staționează.
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PE TEME DE PROTECȚIA MUNCII

Cind salopeta, casca si centura de siguranță 
nu sini privite ca simple obiecte de inventar

— La un moment dat, inspectoratul 
nostru teritorial de la Galați era 
descompletat — ne spune tovarășul 
inginer Florea Ccrnica. inspector de 
stat șef în Ministerul Muncii. Cău
tam un inginer constructor cu vechi
me și experiență pentru postul de 
inspector județean de protecția mun
cii, ne platforma industrială Galați. 
Ne-am adresat conducerii întreprin
derii de construcții si montaje side
rurgice. Directorul acesteia, ingine
rul Ștefan Rădvan, a scos statul de 
funcțiuni, cu toți specialiștii pe care 
ii avea in schemă, și ne-a spus : 
„Alegeți pe cine credeți de cuviință, 
dar cu o excepție : inginerul Olaru 
Teodor, șeful com
partimentului de 
protecția muncii. 
Pe acesta nu vi-1 
dau".

Zilele trecute 
am făcut o vizită 
la Galați si am 
constatat cu bucurie că aici, de 
mai mulți ani încoace, numărul 
accidentelor grave și foarte gra
ve este in continuă scădere. în 
ultimii doi ani. numărul accidentelor 
de muncă s-a redus la jumătate, ca 
și cel al zilelor de incapacitate de 
muncă. Aceasta înseamnă mai puține 
suferințe pentru accidentați și fami
liile lor, mai puține daune aduse pro
ducției. mai puține cheltuieli nepro
ductive.

— în concepția noastră — ne spune 
directorul Ștefan Rădvan — protecția 
muncii, respectarea normelor de teh
nica securității sint o problemă de 
bună cunoaștere a meseriei. Fiecare 
om al muncii în parte trebuie să cu
noască foarte bine pericolele neres- 
pectării prevederilor de protecția 
muncii sau a tehnologiilor. O singură 
zi pierdută din producție, o singură 
zi de incapacitate de muncă ne obli
gă la analiza cauzelor, la stabilirea 
de măsuri. Nu există abateri minore. 
Fiecare accident are urmări deopo
trivă economice, sociale, morale.

Nu intimplâtor. orice lucrător care 
săvirșește vreo abatere — și directo
rul însuși controlează frecvent locu
rile de muncă — este trimis la o in
struire suplimentară la compartimen
tul pentru protecția muncii, iar ziua 
respectivă este socotită „concediu 
fără retribuție". Dar atunci cind con

duci o întreprindere cu mii de oa
meni, nu poți fi prezent, în același 
timp. în toate locurile de muncă. 
Această treabă o face însă „binișor", 
Zicea directorul Rădvan. comparti
mentul de protecția muncii, condus 
de inginerul Teodor Olaru.

Nu există analiză curentă de pro
ducție sau ședință a consiliului oa
menilor muncii în care să nu se 
dezbată si probleme de protecția 
muncii. Supravegherea respectării 
întocmai a tehnologiilor, care prevăd 
eliminarea oricărui risc în executarea 
unor operațiuni, ca și întreținerea in 
perfectă stare de funcționare a utila
jelor sint lege pentru toți. întrucit

la Întreprinderea de construcții
Șl MONTAJE SIDERURGICE GALAȚI

multe lucrări se fac în imediata apro
piere a unor instalații în funcțiune 
la Combinatul siderurgic Galați, sub 
formă de extinderi, dezvoltări și o- 
biectivc noi — există o legătură per
manentă cu beneficiarii lucrărilor de 
construcții industriale pentru asigu
rarea de condiții corespunzătoare de 
lucru. într-un cuvînt. se face totul 
în spiritul și litera legii care statuează 
că „protecția muncii face parte inte
grantă din procesul de producție".

— Grija pentru om începe de la 
primul instructaj — ne spune ingine
rul Teodor Olaru. Instructajul, ca să 
nu rămînă o simplă formalitate, este 
însoțit de un examen pe bază de 
teste. Este cel puțin la fel de exigent 
ca examenul pentru obținerea permi
sului de conducere auto. Cine nu 
trece examenul in prima zi mai face 
un instructaj sau două. Cine nu-1 
trece nici a treia oară nu poate fi 
primit să lucreze în Întreprindere.

Tehnicianul Victor Rășcanu ne 
prezintă un aparat simplu pentru sta
bilirea răspunsului corect la zece în
trebări, bateriile de teste ne diafilm 
cu 36 de întrebări, banda de magne
tofon pe care sint înregistrate cauzele 
și împrejurările Celor mai grave acci
dente de cind există întreprinderea.

Inginerul Olaru și cei trei tehni
cieni, colaboratorii săi. folosesc cu
rent un aparat fotografic cu tele

obiectiv. pentru a fixa de la distanță 
pe peliculă abaterile unor neglijent! 
și superficiali care sint surprinși fără 
centură la înălțime, fără cască, fără 
scări, balustrade etc. sau fără așa- 
numite „obiecte de inventar". Sint 
indicate imediat măsurile obligatorii 
și se înlătură orice posibilitate de 
contestare a faptelor care devin... 
material didactic auxiliar.

în spiritul prevederilor legale, 
dacă cineva se accidentează din cauză 
că șeful formației de lucru, de echi
pă, brigadă sau lot nu a luat 
toate măsurile cuvenite sau nu 
a creat condițiile necesare, res
pectivul șef de formație este pus 

în discuția colec
tivului și sancțio
nat. De asemenea, 
pe baza unei de
cizii a conducerii 
este interzisă in
trarea în lucru 
dacă nu sint crea

te toate condițiile. Cei care comit 
abateri sau vin la lucru sub in
fluența alcoolului sint sancționați 
cu amenzi contravenționale și ii 
se trimit scrisori acasă, prin care 
familia este avertizată asupra com
portamentului și a consecințelor 
grave la care expune propria lui 
persoană, colegii de muncă, familia.

Un plan de muncă amănunțit pre
vede termenele pentru instruiri, re- 
instruiri și examinare a întregului 
personal productiv și tehnico-admi- 
nistrativ. O atenție deosebită se 
acordă maiștrilor, mai ales celor în 
ale căror formații au fost semnalate 
abateri sau accidente. Unii sint tri
miși chiar la testări psihologice pen
tru a se verifica dacă mai sint sau 
nu apti să conducă ■ formațiuni de 
lucru.

Am stăruit mai mult asupra cîtorva 
aspecte concrete din experiența pozi
tivă a acestei mari întreprinderi gă- 
lățene. întrucit ea dovedește că acolo 
unde conducerea se interesează zilnic 
de condițiile de gpungă. organizează 
concret, prin compartimentul de pro
tecția muncii, urmărirea modului in 
care se respectă prevederile stabilite 
în fișele tehnologice de lucru (pentru 
înlăturarea oricărui risc) fenomenul 
accident de muncă bate în retragere.

AI. PLĂIEȘU

Baraj ul 
și visul

(Urmare din pag. I)
visa și îndrăzni să înfăp
tuiască ceea ce visează. Eu 
cred că de la Vidraru oamenii 
se întorc mai adinei sufletește, 
mai inalți in statuia lor morală, 
mai siguri că este in puterea lor 
să supraviețuiască, să învingă 
timpul cel fără de sfirșit. Și se 
întorc cu un sentiment de fa
milie puternică, aș zice „de 
contemporaneitate" pe care nu
mai fapta visului și învingăto
rului ll poate crea. La sfirșitul 
acestor plimbări, barajul de pe 
Argeș, cu toată multipla lui po
veste in piatră, oțel, cu energii
le sale aparține intr-un chip 
intim fiecăruia din acești oa- 
meni, adesea veniți de la mare 
distanță să vadă cu cine sint 
contemporani.

Este acesta și gindul scriitoru
lui de atitea ori, in zilele noas
tre, în situația de a medita asu
pra faptei ieșite din comun, asu
pra eroismului și eroicului, asu
pra excepționalului ca un dat al 
vieții României contemporane. 
Nu intr-un mod facil, de simpli 
copiști al acestor opere umane 
care rămin prin ele însele și-și 
sint, in această dimensiune, su
ficiente lor insele, scriitorul 
meditează, trebuie să mediteze 
asupra lor. Nu spre a le copia, 
ci spre a ințelcge prin ele insele 
esența umană a unei epoci. A 
răzbătut în literatură, in arte, 
realitatea plină de mari sensuri, 
care a pus întrebări tulburătoa
re spiritului omenesc însetat de 
absolut. Nu aventura faptică a 
meșterului Manole, ci posibili
tatea umană a unei asemenea 
decizii, sensul ei, fondul pe care 
este posibil și din care pornește. 
Cantitatea de vis a contempora
nilor noștri nu poate să nu ne 
intereseze' ca scriitori. Nu poate 
să nu ne intereseze de ce intr-o 
epocă omul a izbutit să-și vadă 
mal degrabă visul înfăptuit și de 
ce în alta discrepanța dintre vis 
și realitate a fost de ordinul evi
denței. Niciodată omul, de cind 
e om, n-a încetat să viseze, să 
încerce a depăși granițele biolo
giei sale. Literatura e o expre
sie a acestei năzuințe, iar atunci 
cind se întilnește cu fapta, cind 
nemurirea e contemporană cu 
tine însuți, șansele creației du
rabile sint infinit mai mari.

Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

E nevoie doar de mai mult spirit 
organizatoric

Crișan Barbu, municipiul Petro
șani : Numeroși cetățeni din orașul 
nostru petrec la casa de cultură din 
localitate multe ore plăcute. Ca unul 
dintre vizitatorii consecvenți ai 
acestei instituții, doresc să fac unele 
observații și propuneri, in vederea 
asigurării unor condiții mai bune 
de desfășurare a activităților orga
nizate aici.

Mai întii. spectacolele prezentate 
ar trebui să aibă o frecventă mai 
mare și la programarea lor să se 
sondeze si opinia cetățenilor. Apoi, 
am constatat că în sala de specta
cole sint admise, uneori, persoane 
turbulente, în stare de ebrietate, 
care deranjează foarte mult pe cei 
din jur. Propun organizatorilor să 
interzică cu desăvîrsire accesul a-

cestora. iar organelor de ordine să 
fie mai active si să scoată din sală 
pe cei ce au o comportare necivili
zată. Tot pe această linie, consider 
că ar fi necesar ca la spectacole să 
nu se mai vindă decît un număr de 
bilete egal cu locurile existente in 
sală. în acest fel s-ar preveni bus
culadele. dezordinea. Pentru satis
facerea tuturor cererilor ar putea 
fi repetat spectacolul. Ar fi de do
rit. de asemenea, ca la parterul 
casei de cultură să se organizeze o 
garderobă, iar cînd sînt organizate 
spectacole, să se deschidă toate 
ușile de la intrare si nu numai una 
cum se obișnuiește in prezent. S-ar 
evita astfel aglomerația, iar accesul 
în sală ar decurge normal.

Va fi recepționat, oare, apelul 
cooperatorilor ?

Cornelîu Preoteasa, membru coo
perator, comuna Orlești, județul 
Vilcea : De zece ani lucrez la ferma 
zootehnică a cooperativei agricole 
din comuna noastră si îndeplinesc 
funcția de responsabil al bazei de 
furajare. în urmă cu patru ani, coo
perativa a cumpărat de la S.M.A.— 
Gottlob, județuț Timiș, o moară 
de tocat furaje, care ne este de 
mare folos la pregătirea furajelor. 
Dar. din cauza folosirii îndelungate, 
curelele de transmisie s-au uzat și 
s-au rupt, iar cuțitele au început să 
se strice din ce in ce mai des. Cu 
ajutorul celor de la S.M.A. Orlești

am reparat curelele si am ascuțit 
cuțitele, dar tot n-am reușit să asi
gurăm o bună funcționare a morii. 
Conducerea cooperativei a făcut 
demersuri la baza de aprovizionare, 
însă n-a fost chip să găsească nici 
curele de transmisie, nici cuțitele 
pentru moară. La începutul lunii 
decembrie 1978 am scris si condu
cerii S.M.A.—Gottlob, solicitînd să 
ni se trimită, contra ramburs, cite 
trei seturi de curele si cuțite, pre
cum și un decalmitru de gresarc. 
Cum pînă în prezent nu am primit 
nici un răspuns, repetăm apelul și 
pe această cale.

Pe scurt, din scrisori
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Creat, însuflețit și im
pus prin talentul lui Amza 
Pellea, Nea Mârin cu 
Scurtele lui povestiri — in 
care Sucă e mereu cal de 
bătaie și Veta personalita
te de referință — a deve
nit un personaj familiar 
prin emisiunile T.V. și Ra
dio.

Atracția popularului per
sonaj provenea in acele e- 
misiuni. în egală măsură, 
din satisfacția jovială cu 
care Amza Pellea ii reliefa 
calitățile bine puse in evi
dență de anecdota percu
tantă. ca un scurt-circuit ; 
din verva poantei finale in 
care se concentrau : inteli
gență. simț al realului, lip
să de egoism. Toate — 
evocind cu robust umor 
popular vigoarea unei men
talități tradiționale, dar nu 
conservatoare, un etos so
lid. centrat mai ales pe 
morala familiei, o atitudi
ne neînchistată, dar fun
ciar străină și ostilă snobis
mului.

Pentru toată lumea care 
a urmărit nașterea, forma
rea și extinderea acestui 
fermecător „mit" popu
lar este evident că ti
pul de umor pe care-1 
cultivă personajul se afir
mă și este eficace pe spa
ții mici. Chiar și cartea cu 
Nea Mărin a lui Amza 
Pellea nu a fost citi
tă decît tot ca o cule
gere, ca un aide-memo
ire al scheciurilor. o dată 
sau de mai multe ori auzi
te. Așa îneît ideea de a 
face din Nea Mărin pro
tagonistul unei proze de 
mal largă respirație, „ro- 
man-fluviu“. filă de epo
pee națională sau, iată, 
film artistic de lung me
traj pare, de la mare dis
tanță, extrem de riscantă.

Ce măsuri de precauție 
și-a luat în acest sens 
Casa de filme „Număru 
patru"?

Din păcate, nici una —

în ciuda faptului că pe ge
neric, înaintea lui Amza 
Pellea. aflăm In dreptul 
autorilor scenariului nume
le lui Vintilă Corbul și Eu
gen Burada.

în „Nea Mărin, miliar
dar" personajul nostru este 
adus in ambianta litoralu

în ambianța de Inter
continental (interioare) .si 
soare-plajă-mare fosfores
centă (exterioare). Nea 
Mărin ba se va sfii ca o 
domnișoară, ba se va mira 
mai ceva ca Moș Gheorghe 
la expoziție : eroul din film 
pare a-și fi pierdut mare

dem. Va fugări, la volanul 
unui automobil decapotabil, 
un biet om speriat — și 
rîdem. Va declanșa o bă
taie cu... frișcă, exact ca-n 
filmele cu Stan și Bran — 
și din nou, toată lumea ride.

în acest „Nea Mărin mi
liardar" umorul oltenesc

cinema
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21. BUCUREȘTI —
14.30; 1G.30; 18.30; 20,30, EXCEL
SIOR — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Vreau să vă văd : CENTRAL
— 15; 17,30 : 20.
• Explozie în Marea Egee : VIC
TORIA — 15: 17,30; 20.
• Poliția este învinsă : SCALA
— 15; 17; 19; 21. LUCEAFĂRUL
— 15: 17; 19; 20.45, FESTIVAL — 
15; 17; 19; 20,45.

Ce-ați făcut cu 
„Nea Mărin“?

lui și implicat în finala 
„kidnappingulul" unei fete 
de miliardar. O răpire la 
care unii au lucrat serios șl 
spectaculos (așa cum re
iese din pregeneric): detur- 
nînd un avion, lansîndu-se 
cu parașuta în mare, omo- 
rîndu-se intre ei etc. (șl 
aici Sergiu Nicolaescu a 
fost obligat să treacă, evi
dent. pe lingă un film pa
sionant !).

Din păcate, trebuie să 
spunem că generozitatea și 
inventivitatea scenariștilor 
nu e nici pe departe pe 
măsura sufletului mare al 
personajului și am spune, 
în primul rînd, a inteli
gentei lui cunoscute. Ur
zeala scenariului e atît de 
rară, iar firul atît de gros 
întit nici măcar tratarea 
parodică (timidă, nici ea 
dintre cele mai inspirate), 
nu are efecte salutare.

parte din reflexele-1 atît 
de sănătoase și. mai ales, 
din spiritul de inițiativă. 
Nu va face deci — în film 
— mare lucru : va căra o 
geantă diplomat, buclucașă 
și. vai. „simbolică" în in
tenția autorilor (cînd plină 
cu praz, cînd cu dolari), se 
va intîlni (nu prea conclu
dent) cu diverși loviți în 
cap — la propriu — de care 
scenariștii se descotorosesc 
fără multe scrupule arun- 
cîndu-i mereu prin tobogan, 
în lada rufelor murdare 
din somptuosul hotel inter
national. Eroul nostru se 
va lăsa hăituit, mai mare 
rușinea, de o ceată de zia
riști (despre care nu mi-am 
dat seama dacă sint și ei 
occidentali sau români 
de-ai noștri aprinși de in- 
solație). Va plonja îmbră
cat într-un bazin — și rî-

(cît e) este altoit hibrid șl 
steril cu procedee comice 
conștiincios conspectate din 
tezaurul clasic și ultimele 
seriale T.V. („Colombo", 
mai ales). Prevalează co
micul de situații, ticurile, 
gagurile, mai ales „meca
nice" — repetate, reluate, 
lungite pină la anularea 
propriilor efecte. Statistic 
vorbind, prezența cea mai 
mare în film o deține va
liza cu praz, ea jucînd 
astfel un rol principal ; 
o valiză net cîștigătoa- 
re în fața gemenei sale 
burdușite cu dolari : ve
deți dumneavoastră. a- 
ceasta ar fi o cursă simbo
lică. profund semnificativă, 
„miezul", morala fabulei...

în rest, toate bune : ilus
trație muzicală excelentă 
(Ileana Popovici). filmări 
frumoase, viu colorate, din

unghiuri variate și expre
sive (Nicolae Girardi și Gh. 
Cricler), dar machiaj cam 
vizibil, Jean Constantin și 
St. Thuri. de un grotesc ți
pător. Stefan Mihăilescu 
Brăila și Ștefan Bănică. Se
bastian Papa’iani. Puiu Că- 
linescu — „în notă" (deși 
nu sint sigură că nota nu 
sună de astă dată cam stri
dent). Draga Olteanu Matei
— o Vetă aprigă și con
tondentă — și Stela Popes
cu, o prea frumoasă și plă
cută complice a răufăcăto
rilor...

Cu alte cuvinte: una 
peste alta — nu e bine. 
De ce ?

Pentru că un erou îndră
git ne e prezentat într-o 
viziune primitivă. Pentru 
că talente certe ca cele ale 
lui Sergiu Nicolaescu. au
torul regiei. și Amza 
Pellea se risipesc în 
investiții nesemnificative. 
Pentru că, în fine, comedia 
cinematografică româneas
că nu numai că întîrzie 
să apară — dar continuă 
să apară în forme deri
zorii.

Ar fi Incorect să spunem 
că nu se rîde și nu se va 
rîde la acest film. Și încă
— de către unii foarte mult 
și foarte tare.

Dar să nu ne ascundem 
după degete. Rîdem mai a- 
les la început — din soli
daritate și imensă simpatie 
pentru personaj, așa cum 
îl știm dinainte. Rîdem din 
dorința de a rîde. Rîdem 
din inerție. Ne veselim cam 
fără motiv (se mai întîm- 
plă I) și chiar deplasat — 
ca atunci cînd izbucnești în 
hohote de rîs la spectaco
lul unui om care alunecă 
pe o coajă de pepene, fără 
să știi că el nu se va mai 
ridica de jos.

Natalia STANCU

O Risipă. Dacă la schela foraj- 
extracție Moreni. județul Dîmbovi
ța. s-ar urgenta izolarea pereților 
unei hale în care se fierbe apa cu 
ajutorul aburului, s-ar menține la 
un nivel corespunzător temperatura 
apei și s-ar consuma mai puțină 
energie calorică. Economii s-ar pu
tea realiza si prin folosirea judi
cioasă a mijloacelor de transport 
care se deplasează în scopul aprovi
zionării cu materii si materiale. 
Uneori, s-a trimis Ia Borzești. Pi
tești, Brașov etc. camionul pentru 
a aduce cîteva materiale care valo
rau mult mai puțin decît costul 
transportului. Cheltuieli suplimen
tare se înregistrează și în alt mod : 
pe lîngă cele patru mașini ale com
partimentului aprovizionare, se de

plasează zilnic la baza de la Băicoi 
ori la depozitul din Moreni si alte 
autovehicule ale schelei, deoarece 
fiecare secție trebuie să-șl procure 
singură materialele de care are ne
voie. (M. Ionescu, muncitor. Mo
reni).
• Tratament... eu răceală. Dis

pensarul din comuna Dărmănești, 
județul Bacău, nu este încălzit co
respunzător. Atît personalul medi
cal. cit si cei veniți la consultații, 
între care multi copii, tremură de 
frig, iar calitatea asistentei medica
le are de suferit din această cauză. 
Solicităm consiliului popular comu
nal să ia măsuri pentru înlăturarea 
acestui neajuns. (Un grup de săteni, 
comuna Dărmănești. județul Bacău).

„E frumos, e minunat... 
dar te plictisești prea repede"

„Am ajuns cu bine 
Ia Păltiniș și pot spu
ne că e foarte frumos, 
e minunat aici, condi
ții excelente de caza
re și mîncare faină, 
dar... te plictisești cam 
repede". Aceste rîn- 
duri. cu care G. G. își 
Începea scrisoarea tri
misă deunăzi celor 
de-acasă. din Timișoa
ra. sintetizează im
presiile multor oaspeți 
ai stațiunii. Peisajul 
natural, noile obiecti
ve apărute în ultimul 
timp conform planului 
de dezvoltare și mo
dernizare a stațiunii 
(și care înseamnă as
tăzi mai multe locuri 
de cazare, drum as
faltat din Sibiu 'pînă 
in Păltiniș, instalații 
de telescaun și schi- 
lift. unități de alimen
tație publică etc) con
feră un plus de fru
musețe acestui „Pre
deal sibian" care atra
ge. de la an la an. tot 
mai multi vizitatori.

Numai că. pe bună 
dreptate, oaspeții sta
țiunii solicită și crea
rea unor condiții de 
distracție și agre
ment O bună parte 
dintre ei sint veniți 
pentru o ședere de 12 
zile, cu bilete prin 
oficiile județene de 
turism. în afară de 
schi, totul pare încre
menit. imobil, marcat 
doar cînd și cînd de 
un film vizionat în 
condiții precare in sala 
inadecvată a clubului. 
Club ? E greu să defi
nești profilul acestui 
lăcaș de cultură as
cuns. împreună cu lip
surile și neajunsurile 
lui. la parterul vilei 
nr. 17. In ciuda repe
tatelor analize șl ob
servații critice, clubul 
rămîne în continuare, 
prin ceea ce oferă el 
vizitatorilor, un loc 
„Pentru joc de table si 
de șah", precum și o 
vitrină cu cărți pră
fuite.

Nici pînă azi nu se 
știe cine a avut năs
trușnica idee să des
ființeze patinoarul, te
renul de tenis și cen
trul de închiriere 
a articolelor pentru 
practicarea sporturilor 
de iarnă. S-a înființat 
un „mini-bar". în 
schimb nu găsești un 
chioșc de ziare sau o 
cofetărie. Nimeni nu 
se mai ocupă de orga
nizarea de excursii 
prin împrejurimile 
stațiunii, a unor spec
tacole cu formații 
artistice profesioniste 
sau de amatori din Si
biu, așa cum se obiș
nuia cu puțin în urmă.

Să sperăm că 1979, 
un an de înnoire pen
tru toate sectoarele 
vieții noastre econo
mice și social-cultura- 
le. să aducă un aer 
proaspăt și în activita
tea de agrement a sta
țiunii Păltiniș-Sibiu. 
(Nicolae Brujan).

• Front în spatele frontului 1 
TIMPURI NOI — 15; 18.30.
• Vlad Țepeș 1 GRIVIȚA — 16;
19, MIORIȚA — 15,30; 19. TOMIS
— 16; 19.
• Șeriful din Tennessee (partea 
a IlI-a) : PALATUL SPORTURI
LOR Șl CULTURII — 15,15.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30; 17,30; 20,15. FLOREASCA
— 14,30; 17.30: 20,15, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
4» Ecaterina Teodoroiu : DOINA
— 17.45; 20. bUCEGl — 15; 17.30;
20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 15; 16,30.
• Conspirația tăcerii : FEROVIAR
— 15,45; 18; 20,15.

• Cînd alături e un bărbat : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20.
• Din nou împreună : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : DACIA — 15; 16.45; 18.20; 
20,15.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FERENTARI — 15; 17.15; 
19,30.
e Principiul dominoului ; LIRA 
— 15,30; 18; 20, MUNCA - 15,45; 
18: 20.15.
a Drumuri în cumpănă : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 
20. AURORA — 15,45: 18; 20, MO
DERN — 15; 17,30; 20.

• Sabotaj — 11,45, Romeo șl Ju- 
lieta — 14; 16,15, Othello — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Cascadorii : GIULEȘTI — 15;
17,30; 20, COSMOS — 15,30; 17,45; 
20.
• Detectiv particular : MELODIA
— 15.45; 18; 20,15, GLORIA —
15.45; 18; 30,15, FLAMURA — 15,45: 
18; 20,15.
• Acel blestemat tren blindat : 
PACEA — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : VOLGA
— 15: 17.30: 20, FLACĂRA — 15.30: 
17 30: 20.
• Orașul-fantomă : VIITORUL — 
15.30; 17.45; 20.
• Avocata : POPULAR — 16:
18: 20.

• Poveste de dragoste și onoare 1 
ARTA — 15; 17.
• Toțt sau nici unul > PRO
GRESUL— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : însemnările unui necunos
cut (premieră) — 19,30, (sala Ate
lier) : Trei pe o bancă — 19.
e Filarmonica ,.George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Concert

susținut de quartetui „Voces* al 
Conservatorului „George Enescu*- 
Iași — 20.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : „Tribuna creației mu
zicale românești* — 20.
• Opera Română : Faust — 19.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (Sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19.30.
o Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19 30.
e Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Mîța în sac — 19.30, 
(sala Studio) : Rouă pe trotuare 
— 19.

• Teatrul Glulești : Hotel „Zodia 
gemenilor* — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. TA- 
naseM (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victorii»}: 
Omul care aduce rîsul — id.30.
• Teatrul ,,Ion Vasiiescu* : Expo- 
gluma melodii — 19.30.
e Ansamblul artistic „Răpsocua 
română* : După datina străbună 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : So
creați a mare — 10.
e Teatrul „Țăndărică* : Ma»* 
timpurile mînzului — 17.
o Circul București : Brav* 
cui ! — 19,30.
• Studioul de teatru T.C 
A treia țeapă — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele poporului, partidului șl Guvernului Republicii Cuba, vă mul
țumim pentru mesajul dumneavoastră frățesc cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Victoriei Revoluției noastre.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

Adunări consacrate împlinirii a 31 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

între România si Uniunea Sovietică
Cu prilejul aniversării a 31 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare si asistentă mu
tuală intre România și Uniunea So
vietică. luni după-amiază au avut loc. 
la Brașov si Constanta, adunări con
sacrate acestui eveniment.

La adunarea de la Brașov au luat 
cuvintul Victorita Negrea, președinta 
Comitetului județean pentru cultură 
Si educație socialistă, președinta Con
siliului județean A.R.L.U.S.. și Viktor 
Vasilievicl Gordeev, adjunct al șefu
lui Direcției generale de turism inter
național de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.S.F.S.R.. conducătorul de
legației de activiști ai Asociației de 
prietenie sovieto-română. care se află.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 februarie, tn țară : Vreme în ge
neral umedă, îndeosebi .la începutul in
tervalului. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie tn sudul țării, iar in nord sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
mal frecvente in primele zile cînd, pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși

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

REVISTA COMPETIȚIILOR
• Handbalul în cupele europene : Dinamo și Minaur, mai departe, în semifinale • Victorii ale 
bocheiștilor români • Printre boberi, un tinăr pilot se distinge pe pistele internaționale ® Baschetul 

va avea o nouă și, totodată, veche echipă campioană
Să începem trecerea în revistă a 

competițiilor care au avut loc săp- 
tămîna trecută cu meciurile de hand
bal din cupele europene intercluburi. 
Inimile amatorilor de sport bat mai 
tare si mai repede pentru întrecerile 
din această ramură de vîrf în an
samblul național sportiv, numeroșii 
suporteri gîndind, dorind și sperind 
ca prin intermediul echipeîor noastre 
de club să se îmbogățească pal
maresul handbalului românesc și tot
odată să se sporească experiența 
unor jucători mai tineri, nominalizați 
în lotul reprezentativ olimpic. în 
„Cupa campionilor europeni", Dinamo 
București a obținut calificarea în 
semifinale printr-un scor general 
concludent (48—38). Sintem convinși 
că antrenorul Oprea Vlase va perse
vera în ideea disciplinei tactice stricte, 
elementul principal de forță al echi
pei bucureștene, după cum am vrea 
să credem că toți jucătorii vor urma 
f&ră șovăială linia antrenamentului 
sever, singura care-i poate duce la re
zultate favorabile în confruntarea cu 
celelalte semifinaliste ale cupei cam
pionilor — Empor Rostock (R. D. 
Germană), T. V. Grosswallstadt (R.F. 
Germania) și Honved (R.P. Ungară).

Pînă la debutul ei în „Cupa cupe
lor". echipa Minaur își avea circum
scrisă aria simpatizanților la județul 
Maramureș. Iată că astăzi jocurile ei 
se bucură de trecere pe scară na
țională. evoluția bravei echipe din 
Baia Mare fiind urmărită cu emoție 
și căldură în toate colțurile țării; pe 
scurt, Minaur s-a transformat într-o 
reprezentantă a întregului nostru

ÎN CÎTEVA
• Tenismanul suedez Bjărn Borg 

a clștigat turneul internațional de la 
Richmond (Virginia). în finala căruia 
l-a întrecut cu 6—3, 6—1 pe jucă
torul argentinian Guillermo Vilas. 
In finala probei de dublu, cuplul a- 
merican John McEnroe — Brian 
Gottfried a dispus cu 6—4, 6—3 de 
perechea Ion Tiriac (România) — 
Guillermo Vilas (Argentina).
• în meci retur din sferturile de 

finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin, echipa 
TV Grosswallstadt a Întrecut. în de
plasare, cu scorul de 17—15 (7—7), 
formația cehoslovacă V.S.Z. Kosice, 
învingători și în primul joc (scor 
17—12), handbaliștii vest-germani 
s-au calificat pentru semifinalele 
competiției. .
• Rezultate din campionatul de 

fotbal al Spaniei (etapa a 19-a): 
Hercules Alicante — Atletico Madrid 
0—0; Gijon — Espanol Barcelona 
0—0; Atletico Bilbao — Sevilla 2—3; 
C.F. Barcelona — Valencia 1—1; Real 
Madrid — Salamanca 3—1. Clasa
ment : 1. Real Madrid — 27 puncte; 2. 
Gijon — 25 puncte; 3. Atletico Ma
drid — 22 puncte. In clasamentul 
golgeterilor continuă să conducă aus
triacul Hans Krankl (C.F. Barcelo
na), cu 19 goluri înscrise, urmat de 
Qulnl (Gijon) — 16 goluri și San- 
tillana (Real Madrid) — 15 goluri. 

în tara noastră, cu acest prilej, iar 
la cea din Constanța. Gheorghe 
Topîrceanu. directorul Trustului de 
construcții locale, si M. S. Desiatov. 
consul general al U.R.S.S. la Con
stanta.

Evocînd evenimentul aniversat, vor
bitorii au relevat dezvoltarea colabo
rării româno-sovietice pe multiple 
planuri. în spiritul tradiționalelor re
lații de prietenie dintre cele două târî 
și popoare, subliniind rolul hotăritor 
al lntîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Leonid Ilici Brejnev în 
dezvoltarea continuă a acestor relații, 
în interesul reciproc, al cauzei socia
lismului si păcii în lume.

(Agerpres)

ÎS 1/mp în M de ore. Vtnt slab pînâ 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată, cu viteze de 40—50 km/h, 
iar la munte cu 80—100 km/h. predo- 
minînd din sectorul vestic. Tempera
tura în scădere ușoară în nordul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
6 șl plus 4 grade, izolat mai coborite 
in estul Transilvaniei, iar maximele în
tre minus 3 șl plus 7 grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme în gene
ral umedă, cu cerul mai mult noros. 
Va ploua. Vînt slab pină la moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață di
mineața și seara.

handbal ! Sîmbătă seara, la scorurile 
de 10—10 și 11—11, mulțimea tele
spectatorilor fremăta de neliniște ; 
seria celor cinci goluri fulgerătoare, 
care a împins rezultatul pînă la 16— 
11, i-a scăpat pe spectatori și tele
spectatori de grijile suportericești 
pină la capătul partidei. Deci și Mi
naur a obținut calificarea in semifi
nalele unei cupe europene. în cadrul 
cărora 1 se va alege prin tragere la 
sorți (Barcelona — 28 februarie) un 
adversar dintre celelalte trei semifi
naliste — Gummersbach (R.F. Germa
nia), deținătoarea trofeului, S.C. Mag
deburg (R.D. Germană) și Tatabanya 
(R.P. Ungară). După cum se observă, 
în cursa pentru „Cupa campionilor" 
și „Cupa cupelor" au rămas echipe 
din aceleași țări — România. R.F. 
Germania, R.D. Germană și Ungaria 
— toate cu un înalt nivel de prac
ticare a handbalului pe tărîmul per
formantei. ceea ce face să crească 
interesul general pentru desfășurarea 
ulterioară a respectivelor competiții.

Mentinîndu-ne în domeniul sportu
rilor pe echipe, să remarcăm suita de 
jocuri bune ale echipei de hochei a 
României în turneul de la Budapesta, 
turneu pe care l-a ciștigat fără nici 
un fel de poticneli în fata echipelor 
Danemarcei (6—0), Ungariei (5—3) și 
Iugoslaviei (4—1). Să adăugăm că 
juniorii noștri s-au manifestat și ei 
pe aceeași linie de bună conduită, 
învingînd de două ori consecutiv 
echipa similară a Ungariei (7—4 și 
10—7), în aplauzele publicului din 
Miercurea Ciuc.

RÎNDURI •
• După ce în urmă cu două 

săptămini cîștigase „Marele Premiu" 
al Argentinei, pilotul francez Jacques 
Laffite a terminat învingător și in 
„Marele Premiu" al Braziliei, des
fășurat pe circuitul de la Interlagos, 
anunțînidu-se. astfel, ca unul dintre 
principalii pretendenți la titlul de 
campion mondial al automobiliștilor 
de formula I.

Laffite a parcurs, la volanul unei 
mașini „Ligier", 318,400 km/lh 40’09” 
64/100 cu o medie orară de 188,600 km, 
fiind urmat de compatriotul său Pa- 
trik Depailler („Ligier") șl argenti
nianul Carlos Reutemann („Lotus"). 
Austriacul Nikl Lauda și americanul 
Mario Andretti, deținătorul titlului 
de campion al lumii, s-au clasat pe 
ultimele două locuri dintre cei 23 
de participant!.
• Proba masculină de slalom urî aș 

disputată pe pirtia de la Jasna 
(Cehoslovacia) a revenit lui Ingemar 
Stenmark cu timpul de 2’53”47/100. 
Aceasta a fost cea de-a șasea victorie 
consecutivă obținută în acest sezon 
de campionul suedez în probele de 
slalom uriaș din cadrul „Cupei Mon
diale" la schi alpin.

în clasamentul general individual 
al „Cupei Mondiale" se menține 
lider elvețianul Peter Luescher, cu 
173 puncte, urmat de Ingemar Sten
mark — 135 puncte și Andreas Wen
zel (Liechtenstein) — 122 puncte.

Primire la primul ministru al gmieruulm
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit luni, în vi
zită protocolară de prezentare, pe noul 
ambasador al Republicii Populare

Trei decenii de la crearea primelor stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii

Mecanizatorii din Bărăganul ialo- 
mitean au sărbătorit într-un ca
dru deosebit aniversarea a trei de
cenii de la crearea primelor stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii. Sem
nificativ a fost faptul că la această 
manifestare ce a avut loc la S.M.A. 
Cuza Vodă între numeroșii mecani
zatori fruntași prezenti, multi din ei 
muncesc, în cadrul acestor unități, de 
acum 30 de ani. In cuvintul său. to
varășul Ion Năstase, directorul 
S.M.A. Cuza Vodă, care lucrează de 
trei decenii în acest sector, a arătat 
că această aniversare coincide. în mod 
fericit, cu adoptarea Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 1 februarie, 
care cuprinde măsuri de o ex
cepțională însemnătate pentru vii
torul întregii agriculturi, prin crea
rea consiliilor unice agroindustria
le. Aplicarea acestor măsuri va 
determina obținerea de noi succese

Invitație la Poiana Brașov

Din cînd In cînd și destul de rar 
în ultimii ani renasc speranțele ama
torilor de sport cu privire la posibi
litățile de afirmare ale boberilor noș
tri pe pistele europene. Astfel se 
petrec lucrurile și astăzi, cînd am 
primit vești despre rezultatele bobe
rilor români la campionatele eu
ropene pentru tineret. Echipajul com
pus din Paul Neagu și Gheorghe 
Pieptea a cucerit la Cervinia (Italia) 
— în întrecere cu boberi din Elveția. 
R.F. Germania. Austria. Italia și alte 
țări — medalia de argint a probei. 
Tot Paul Neagu va pilota și bobul dc 
patru persoane în concursul care va 
avea loc sîmbătă și duminică pentru 
titlul european. Dealtfel, acestui tinăr 
pilot 1 se va încredința unul dintre 
cele două boburi românești la apro
piatele campionate mondiale ale se
niorilor (Koenigsee, 17—18 februarie). 
Să fie Paul Neagu acela care va 
reînnoda șirul tradiției de renume al 
boberilor români ?

în încheiere, să consemnăm că se 
pregătește o nouă schimbare de 
ștafetă în privința titlului national la 
baschet masculin. Cum, practic, nu 
există decît Steaua și Dinamo care 
concură de multi ani la acest titlu, 
cum Steaua este campioana ediției 
trecute, ea va preda desigur ștafeta 
echipei Dinamo (victorioasă în du
blul derbi cu 77—68 și 84—82). Pe 
cînd un „Minaur" sau un „F.C. Baia 
Mare" și în baschetul nostru ?

Valeriu M1RONESCU

O nouă tragere 
Loto 2

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 11 fe
bruarie 1979 prima tragere Loto 
2 din această lună. Desfășurate 
după o formulă tehnică simplă 
Si avantajoasă, tragerile bilunare 
Loto 2 oferă participanților po
sibilitatea de a obține autoturis
me „Dacia 1300“ sau diferite 
ciștiguri în numerar de valori 
fixe și variabile. Se efectuează 
trei extrageri, în continuare, a 
cîte patru numere ; în total se 
extrag 12 numere din 75. Cîști- 
gurile se atribuie pe șase cate
gorii, avind valori variabile la 
categoriile 1—4 și valori fixe la 
categoriile 5—6 (respectiv 200 lei 
pentru variantele cu trei nu
mere din cele 12 extrase și 100 
lei pentru variantele cu două 
numere din cele patru ale 
uneia dintre extrageri).

Biletele pot fi completate cu 
o variantă achitată sută Ia sută 
sau cu patru variante achitate 
in cotă de 25 la sută. Sîmbătă, 
10 februarie 1979, este ultima zi 
pentru procurarea biletelor. La 
agențiile Loto-Pronosport se gă
sesc și bilete gata completate.

Chineze în țara noastră, Chen 
Shuliang.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

in creșterea producției agricole ve
getale și animaliere, mecanizatorilor 
revenindu-le sarcini și mai mari în 
această direcție. în cuvinte pline de 
emoție, cei care au evocat istoria 
celor 30 de ani de activitate a stațiu
nilor' pentru mecanizarea agricultu
rii s-au angajat să muncească, în 
continuare, pentru a contribui în și 
mai mare măsură la modernizarea 
agriculturii și sporirea producțiilor 
în această importantă ramură a eco
nomiei naționale.

Participanții la festivitate au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care se angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru traduce
rea în viață a măsurilor cuprinse in 
Hotărîrea adoptată de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 1 februarie a.c. (Mihai 
Vișoiu).

Așezată pe versantul nordic 
al masivului . Postăvarul, la o 
altitudine de 1 020 metri și o 
distantă de 13 km de Brașov, 
stațiunea Poiana Brașov dispune 
de locuri in frumoasele și mo
dernele sale hoteluri. După 
cum se știe, în această stațiune 
există o bogată rețea de unități 
de alimentație publică. O va
cantă mai scurtă sau mai lungă 
petrecută aici în sezonul actual

LA COMBINATUL

PETROCHIMIC TELEAJEN

ÎN FUNCȚIUNE - 
NOI CAPACITĂȚI 

DE PRODUCȚIE
Zilele trecute, in cadrul progra

mului de dezvoltare a Combinatului 
petrochimic Teleajen, și-au în
ceput activitatea cîteva importante 
capacități. Este vorba de instalațiile 
de reformare catalitică, de fracționa
re a gazelor și de hidrogenare a ben
zinei, obiective de mare complexitate 
tehnică. Noile capacități, ale căror 
proiecte au fost întocmite de spe
cialiștii Institutului de cercetări și 
proiectări tehnologice pentru rafină
rii și instalații petrochimice din Plo
iești. vor contribui la sporirea con
siderabilă a potențialului industrial 
al Combinatului Teleajen. fumizind 
economiei naționale mari cantități 
de benzine superioare, gaze lichefia
te. gaze de chimizare și alte produse.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Roman foileton : Putere fără glo

rie. Reluarea episodului 23
10.50 Publicitate
10,55 Imagini în clntec — muzică ușoară
11.20 Telex
11.30 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba engleză
17,45 România pitorească
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
16.25 Cupa mondială la schi alpin. Se- 

lecțiuni înregistrate din concursu
rile lunii ianuarie

19,00 Tribuna TV : Locul șl rolul știin
ței în dezvoltarea socială contem
porană

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV î „Inteligență... plus 

valorificare"
20.20 Seară de teatru : ,,Minna von

Bamhelm" de Lessing
21.50 Capodopere în miniatură
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
10.50 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Reluarea episodului 24
20.15 Din creația corală românească. 

Cîntă corul ansamblului „Rapso
dia română"

20,40 Viața economică
21.15 Telex
21.20 Din viața de concert a Capitalei
21.50 Inscripții pe celuloid : Nouă zile 

în balon. Producție a studiourilor 
engleze

22.30 închiderea programului

Cronica zilei
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din Capitală a avut loc, 
luni după-amiază, o manifestare cul
turală consacrată Zilei naționale a 
Noii Zeelande. Au participat membri 
ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, ziariști, un 
numeros public.

Cu acest prilej, ziaristul Constantin 
Oprică a vorbit despre realitățile 
contemporane ale Noii Zeelande. în 
continuare au fost prezentate filme 
documentare din această tară.

(Agerpres)

VASLUI

„Zilele comediei 
cinematografice"

Casa de filme numărul patru a 
Inaugurat la Vaslui, în colaborare cu 
Comitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă si întreprinderea 
cinematografică din Vaslui, manifes
tarea cu caracter permanent în ca
drul Festivalului ■ national „Cîn- 
tarea României" : „Zilele comediei 
cinematografice", care a debutat cu 
prezentarea de gală a lung-metraju- 
lui artistic „Totul pentru fotbal", la 
care au participat principalii realiza
tori, interpreți și producători ai fil
mului. (Crăciun Lăluci).

înseamnă, implicit, și posibili
tatea de a beneficia de mijloa
cele de agrement ce se pun la 
dispoziția turiștilor : telecab’ine 
pentru excursii pe Postăvarul, 
discoteci, piscine, saună, excursii 
în împrejurimi, excursii cu 
căruțe cu coviltir la Rîșnov, e- 
chitatie etc.

Reținerile de locuri se pot 
face prin agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism.

Profunde transformări revoluționare 
in conducerea și organizarea agriculturii

(Urmare din pag. I)
liza acțiunile de îmbunătățiri funcia
re. de chimizare a producției agricole 
și exploatare a sistemelor de irigații, 
întreaga forță mecanică de pe raza 
consiliului va fi concentrată și coor
donată de către sectorul unic de me
canizare. care. în noile condiții, ^evin 
principalul organizator și răspunzător 
al producției agricole. Sînt doar cîteva 
din atribuțiile si sarcinile ce revin 
acestor noi organisme pentru reali
zarea saltului calitativ pe care tre
buie să-1 înregistreze agricultura pe 
calea dezvoltării sale intensive, trans
formării producției agricole într-o 
variantă a producției industriale.

în deplină concordanță cu cerințele 
legate de conducerea și planificarea 
unitară a agriculturii, noile măsuri 
vizează toate structurile organizato
rice ale agriculturii — de la unitățile 
de bază, organele agricole județene 
pînă la Ministerul Agriculturii. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. aceste perfecționări au 
fost impuse de necesitatea de a se 
asigura o conducere și o răspundere 
unitare in toate sectoarele de activi
tate. pe întreaga agricultură, și mai 
ales de a spori spiritul de răspunde
re al cadrelor pe toate treptele or
ganizatorice. Delimitarea strictă a 
atribuțiilor și răspunderilor ce revin 
fiecărui organism, fiecărui cadru și 
specialist agricol de la județ sau mi
nister este de natură să realizeze o 
legătură strînsă. nemijlocită a acesto
ra cu activitatea unităților de pro
ducție. sporind astfel răspunderea 
lor directă în îndeplinirea sarcinilor 
ce revin sectoarelor de activitate pe 
care le coordonează, deci șl con-

Pentru automobiliștii 
purtători ai distincției 

„Conducere auto 
exemplară"

Automobil Clubul Român a- 
nuntă pe membrii săi că tragerea 
la sorti a premiilor acordate de 
A.C.R., ADAS și U.G.S.R. pur
tătorilor distincției „Conducere 
auto exemplară" gradul I are loc 
joi. 8 februarie 1979, ora 17, în 
Capitală, in sala Casei de cultu
ră „Petoffi Sandor" (str. Zalomit 
nr. 6).

ZIUA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Excelenței Sale Sir KEITH HOLYOAKE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

Cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande, vă adresez călduroase felicitări 
Împreună cu sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului neozeelandez.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie șl de conlucrare 
statornicite între România și Noua Zeelandă se vor dezvolta In continuare, 
atit pe plan bilateral, cit și pe tărîmul vieții internaționale. In interesul celor 
două popoare, al păcii, cooperării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ROBERT D. MULDOON
Prim-ministru al Noii Zeelande

Ziua națională a Noii Zeelande îmi oferă plăcuta ocazie dd a vă transmite, 
in numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și urări de 
sănătate si fericire pentru dumneavoastră și guvernul neozeelandez.

Astăzi este Ziua națională a Noii 
Zeelande. în urmă cu 139 de ani, 
la 6 februarie 1840, a fost semnat 
Tratatul de Ia Waitangi, în baza 
căruia colonii albi s-au stabilit pe 
meleagurile neozeelandeze, contri
buind la constituirea în sud-vestul 
Oceaniei a unui stat de sine stătă
tor.

Alcătuită din. două insule mari 
și alte citeva mai mici. Noua Zee
landă dispune de relieful și clima
tul necesare practicării unei agri
culturi intensive — sector prepon
derent al economiei naționale. în
tre izvoarele fierbinți din nordul 
tării și ghețarii din sud se întind 
nenumărate pășuni, care fac ca 
Noua Zeelandă să aibă cel mai 
mare șeptel din lukne raportat la 
populație — peste 20 de oi și 
3 bovine în medie pe locuitor. 
Ca urmare, aproape 80 la sută din 
volumul total al exporturilor țării 
revine produselor agroalimentare : 
unt. brînză. lapte condensat, carne, 
lină etc.

Această „specializare agrară" a 
generat însă o serie de inconvenien
te în ultimul deceniu. în special după 
ce piețele tradiționale de desfacere 
neozeelandeze și-au restrîns cereri
le. Confruntată cu asemenea difi
cultăți. Noua Zeelandă s-a văzut 
nevoită să-și reorienteze opțiunile, 
recurgînd. pe de o parte, la diver
sificarea economiei, iar pe de altă 
parte, la găsirea de noi debușee 
pentru produsele sale. în acest 
context, în Noua Zeelandă s-a tre
cut la construirea, pe lingă între
prinderile existente din domeniul 
industriei ușoare, a unor impor
tante obiective ale industriei gre
le. pentru prelucrarea bogatelor ză
căminte de materii prime descope
rite : fier, bauxită, sulf, mangan, 
uraniu, cărbune. Totodată. Noua 
Zeelandă și-a extins relațiile eco
nomice cu noi state, atit din regiu- 

tributia lor efectivă la solutionarea 
problemelor de care depinde realiza
rea de producții superioare.

Dincolo de aspectul organizatoric al 
acestor măsuri, ele au ca obiectiv 
fundamental creșterea producțiilor 
agricole. Există reale condiții pentru 
a se realiza acest obiectiv. Prin in
vestițiile mari făcute de stat, la dis
poziția agriculturii au fost puse, an 
de an. un mare număr de tractoare 
si mașini agricole, cantități sporite 
de îngrășăminte chimice, semințe de 
mare productivitate etc. ; de aseme
nea. s-au extins suprafețele amena
jate pentru irigații. Prin toate aces
tea s-au asigurat mijloacele necesa
re pentru practicarea unei agriculturi 
intensive, moderne, de înalt randa
ment. Esențial este ca baza tehnico- 
materială in continuă dezvoltare și 
modernizare să fie folosită pe deplin 
pentru sporirea substanțială a pro
ducției vegetale și animale. Iată de 
ce. in lumina Hotăririi adoptate de 
plenară și a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în fiecare 
unitate agricolă. în fiecare sector 
trebuie să se acționeze cu toate for
țele pentru creșterea mai susținută 
a producției, pentru realizarea unei 
eficiente economice tot mai înalte, 
spre a se satisface necesitățile cres- 
cînde de produse agricole ale popu
lației. ale economiei, naționale, spre 
a spori aportul agriculturii la pro
gresul mai rapid al țării.

O altă semnificație majoră a noilor 
măsuri de perfecționare a activității 
din agricultură este dată de creșterea 
si mai puternică a rolului partidului 
în conducerea directă a acestui im
portant sector al economiei naționale, 
în această privință, desemnarea ca 
președinte al consiliului unic agroin
dustrial a unui activist al comitetu
lui județean de partid este de natură 
să realizeze o legare și mai strinsă 
a organizațiilor de partid de întrea
ga activitate de producție din agri
cultură. Sensul acestei măsuri este 
de a sublinia și mai puternic că sar
cina esențială a activității de partid 
la sate este realizarea de producții 
agricole Ia nivelul cerințelor si ai po
sibilităților dc. care dispunem. Ea 
trebuie pusă. în același timp. în le
gătură directă cu locul și rolul cu 
totul deosebite pe care noile consilii 
agroindustriale îl au in sporirea pro
ducției agricole, cu răspunderile ce 
revin organizatorului de partid — în 
calitatea sa de președinte al consi
liului agroindustrial — atit în organi
zarea întregii munci din agricultură, 
cit și în coordonarea activității tuturor 
organizațiilor de partid de pe raza 
consiliului unic. Tocmai de aceea, in

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

nea respectivă, cit si din alte zone 
ale lumii. inclusiv cu țările so
cialiste.

După 1969, cînd între România și 
Noua Zeelapdă s-au stabilit relații 
diplomatice, colaborarea și coope
rarea reciproc avantajoase - dintre 
cele două țări au cunoscut o con
tinuă dezvoltare. Contactele și. con
vorbirile româno-neozeelandeze. a- 
cordurile încheiate au contribuit la 
extinderea schimburilor bilaterale, 
la mai buna cunoaștere reciprocă. 
S-au creat, totodată, premise favo
rabile pentru identificarea și fruc
tificarea de noi posibilități de coo
perare dintre tarile noastre, pentru 
un curs ascendent al relațiilor in 
interes reciproc, precum și al des
tinderii. colaborării și păcii în lume.

N. P.

spiritul indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, trebuie acționat 
cu cea mai mare răspundere pentru 
ca această muncă dc mare imjlorUn- 
ță să fie Încredințată unor oameni 
cu experiență politică, cu temeinice 
cunoștințe organizatorice și econo
mice, in măsură să asigure acestor 
organisme îndeplinirea rolului impor
tant ce le revine in dezvoltarea agri
culturii noastre.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la plenară, important este 
acum să trecem de îndată la transpu
nerea in practică a acestor măsuri, 
astfel incit, pină la sfirșitul lunii fe
bruarie, să fie constituite toate con
siliile unice agroindustriale și să-și 
înceapă activitatea de producție. 
Hotăritoare pentru aplicarea lor în 
viață sint munca organizatorică, spi
ritul de ordine și disciplină ce tre
buie instaurat începînd de la unita
tea agricolă și pină la minister. Esen
țial este, totodată, ca aceste măsuri 
să fie bine cunoscute și înțelese de 
toți oamenii muncii din agricultură. 
Iată de ce. acțiunile ce se organi
zează în acest scop trebuie să fie 
bine pregătite, în așa fel ca oamenii 
să înțeleagă sensul și importanța a- 
cestor măsuri, pentru ca, in deplină 
cunoștință dc cauză, să participe cu 
toate forțele la înfăptuirea lor.

După cum se știe, în agricultură 
lucrează un important detașament al 
comuniștilor. Și de această dată se 
cere ca ei, comuniștii, să fie în pri
mele rînduri, să dea dovadă de ini
țiativă și răspundere, să acționeze cu 
hotărîre pentru înfăptuirea neabătută 
a acestor măsuri. în luarea oricărei 
decizii trebuie să se manifeste mult 
discernămint. astfel incit aceste mă
suri organizatorice să nu producă 
greutăți în buna desfășurare a acti
vității în unitățile agricole. Dimpo
trivă, măsurile de reorganizare din 
această primă etapă trebuie să sc a- 
plice în condițiile in care toate for
țele de la sate să fie concentrate spre 
realizarea exemplară a tuturor lu
crărilor agricole din această perioa
dă a iernii și din primăvară.

Răspunzînd cu tot clanul chemări
lor și îndemnurilor adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
Comitetului Central, comuniștii din 
agricultură, țărănimea, toți oamenii 
muncii de la sate vor munci fără 
preget pentru a răspunde măsurilor 
adoptate de partidul și statul nostru 
printr-o îmbunătățire radicală a ac
tivității, prin obținerea de producții 
sporite, la nivelul sarcinilor mari ce 
revin agriculturii în acest an hotări
tor al actualului cincinal.

• O NOUĂ METO
DĂ DE PROSPECTARE 
A MINERALELOR « fost 
pusă la punct dc specialiști so
vietici. Cu ajutorul unui aparat 
denumit seismodin este posibilă 
detectarea zăcămintelor de mi
nerale utile ascunse în straturile 
adinei ale solului. Aparatul poa
te fi întrebuințat oriunde, chiar 
și pe străzile orașelor. Seismodi- 
nul acumulează o cantitate enor
mă de energie pe care o descar
că în cîteva miimi de secundă ; 
Impulsul foarte puternic rezul
tat produce unde ale căror ca
racteristici permite evaluarea 
calităților rocilor. în cazul apa
ratelor clasice, undele seismice 
sînt obținute gratie unei încăr
cături explozive plasate într-un 
put și dinamitate.

• ARTIȘTI ȘOMERI. 
Numai trei din zece artiști din 
S.U.A. au un loc de muncă per
manent, se arată initr-un studiu 
al Organizației Internaționale a 
Muncii, dat publicității la Gene
va. O rată Înaltă a șomajului tn 
rindul artiștilor există, potrivit 
datelor O.I.M., și In Norvegia, 
Canada, R.F.G. și alte state ca
pitaliste. In ultimii ani. numă
rul artiștilor profesioniști din a- 
ceste țări a scăzut vertiginos. 
Astfel, în R.F.G., numărul mu
zicienilor și cînt&reților s-a re
dus de la 48 500 în anul 1950 la 
29 500 in 1970.

® DUPĂ 20 DE ANI...
Cu 20 de ani în urmă, un film 
Închinat întrebărilor șl căutări
lor adolescentei. „Cele 400 de lo
vituri" (binecunoscut și publicu

lui nostru), lansa unul din re
gizorii cei mai apreciati ai 
„noului val" — Franțois Truffaut 
și pe interpretul său favorit 
— Jean-Pierre Leaud. pe atunci 
in vîrstă de 13 ani. Pe măsură 
ce interpretul Înainta tn virstă. 
Truffaut a realizat noi opere 
cinematografice, urmărind des
tinul eroului său : „Dragostea 
la 20 de ani". „Sărutări tunate", 
„Domiciliul conjugal". Astăzi, 
Truffaut a hotărit. după două 
decenii, să Închidă ciclul cu o 
ultimă peliculă : „Dragoste fu
gară". Fără îndoială, este seria
lul cel mai îndelungat — în 
timp — din istoria cinematogra
fiei.

• ENCICLOPEDIE A 
ARTEI ITALIENE. Editura 
„Einaudi" din Roma a scos de

sub tipar primul volum dintr-o 
lucrare unică în felul ei — „Is
toria artei italiene". în 12 vo
lume. Lucrarea conține descrieri 
detaliate și 6 analiză aprofun
dată a dezvoltării picturii, 
sculpturii, arhitecturii și altor 
arte in Italia, din evul mediu 
și pină in zilele noastre. „Isto
ria artei italiene" este bogat i- 
lustrată cu reproduceri color 
după cele mai de seamă opere 
de artă ale Italiei. Ultimul vo
lum urmează să apară in 1982.

• BALENE... RADIO- 
EMIȚĂTOARE.
ceste uriașe mamifere ale mă
rii. au devenit, in bună măsură 

datorită vinării lor de către om, 
o specie amenințată cu dispari
ția. Pentru a Ie putea proteja și 
crea condiții de supraviețuire, 
este necesară cunoașterea exac
tă a modului lor de viată și 
comportamentului lor — opera
țiune dificilă, avind in vedere 
extraordinara mobilitate a bale
nelor care. în cursul unui sin
gur an, migrează din mările po
lare și pină la latitudini tropi
cale. Pentru a le putea urmări 
nemijlocit, oameni de știință 
canadieni și americani au fixat 
in stratul gros de grăsime de pe 
spinarea unui număr de cetacee 
— capturate în prealabil și apoi 
puse in libertate — emițătoare 
care, la fiecare ieșire la supra

față a animalului, emit semnale 
ce sînt captate de la bordul 
unor nave sau avioane și valo
rificate apoi electronic. Se pre
conizează. in viitor, moderniza
rea metodei. în sensul antrenă
rii sateliților meteorologici in 
această operațiune de urmărire 
și captare a semnalelor (ca in 
cazul experimentelor cu urși 
polari, despre care am relatat 
la rubrica noastră).

• TOXICOMANIA ÎN 
CREȘTERE. Autoritățile fran
ceze sint Îngrijorate de crește
rea fenomenelor de narcomanie. 
Anul trecut au fost înregistrați 
50 000 de narcomani. cu 20 000 
mai mult decît in 1977. Crește, 
de asemenea, mortalitatea ca 
urmare a intoxicațiilor cu dro
guri ; în 1978 s-au înregistrat 

109 asemenea cazuri mortale, 
fată de 72 în anul anterior. Ceea 
ce îngrijorează îndeosebi este 
creșterea consumului unor dro
guri puternice.

® ÎMPOTRIVA CRU
ZIMII FATĂ DE COPII. 
Intr-o anchetă sociologică pu
blicată recent în Anglia se 
menționează că datorită pe
depselor corporale aplicate de 
părinții sadici, în fiecare zi în 
această tară moare un copil. 
Autorii anchetei și-au propus să 
publice pe parcursul acestui an, 
declarat de O.N.U. „Anul copi
lului", o serie de articole pen
tru a combate asemenea prac
tici. In baza constatării urmări
lor sadismului asupra copiilor 
— și în Anglia 40 000 de copii 
pe an sînt răniți ca urmare a 

pedepselor corporale — părinții 
respectivi, opiniază autorii, tre
buie deferiți justiției.

® „OMUL-COMPU- 
TER". Ictadar Hussein CuadrI, 
originar din Pakistan, este cu
noscut ca avind o memorie fe
nomenală, de unde și porecla 
pe care a primit-o de „om-com- 
puter". Cuadri este gata să răs
pundă. fără ezitare, la o între
bare de acest fel : „Cu ce zi a 
săptămînii a coincis 2 februarie 
în urmă cu 1 100 de ani?" Savan- 
tii din Pakistan care l-au supus 
unor numeroase probe afirmă 
că „omul-computer" păstrează 
în memoria sa data nașterii și 
mortii celor mai cunoscute per
sonalități din istoria omenirii.
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O nouă si mantă inițiativă 
constructivă avansată de R.P.D. Coreeană 

pentru reunificarea tării
Se propune formarea unui Comitet pregătitor 

pentru reunificarea națională
PHENIAN 5 (Agerpres). — Secre

tariatul Comitetului Central al Fron
tului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei a publicat o declarație prin 
care propune formarea unui Comitet 
pregătitor pentru reunificarea na
țională, care să înlocuiască Comitetul 
de coordonare Nord-Sud.

Relevînd faptul că propunerile a- 
vansate pînă acum de R.P.D. Coreea
nă și toate măsurile pentru realiza
rea lor sînt o expresie a dorinței 
sincere de a deschide ușa dialogului 
și de a promova reunificarea tării și 
arătînd că vechiul comitet de coor
donare nu a reușit să reflecte pe de
plin voința generală și să corespun
dă așteptărilor întregii națiuni. în 
cele din urmă pierzîndu-și chiar sem
nificația existentei sale, în declarație 
se propune ca un Comitet pregătitor 
pentru reunificarea națională să în
locuiască vechiul comitet de coordo
nare ca organism consultativ prelimi
nar de dialog si negociere al întregii 
națiuni.

Comitetul pregătitor pentru re
unificarea națională poate fi repre
zentat de partidele politice și orga
nizațiile din interior și din exterior 
care aspiră la reconcilierea națională 
si reunificarea pașnică, inclusiv de 
autoritățile din Nord și Sud. și în

componenta sa poate Intra un număr 
restrîns de persoane.

Comitetul pregătitor pentru re
unificarea națională va discuta pro
blema convocării Congresului în
tregii națiuni și un număr de pro
bleme care se vor ivi în cadrul pre
gătirilor pentru reunificarea finală 
a tării.

Dacă Comitetul pregătitor pentru 
reunificarea națională va fi format 
și va funcționa, el va depăși limitele 
comitetului de coordonare și va des
chide drumul pentru rezolvarea pe 
calea cea mai democratică și mai efi
cientă a problemei reunificării, re- 
flectînd pe deplin voința și interese
le întregii națiuni în conformitate cu 
ideea și principiile Declarației din 4 
iulie, care reprezintă dorința comu
nă a întregii națiuni.

în scopul de a pune la punct for
marea Comitetului pregătitor pentru 
reunificarea națională — se arată 
în declarație — propunem ca 
reprezentantul de legătură al părții 
nordice si reprezentantul de legătură 
al părții sudice să se întîlnească la 
Panmunjon, la 20 februarie, ora 12,00.

în încheierea documentului se ara
tă că partea nord-coreeană așteaptă 
la propunerile avansate un răspuns 
afirmativ din partea sud-coreeană.

NICARAGUA

Ample acțiuni de consolidare a unității 
forțelor antidictatoriale

MANAGUA 5 (Agerpres). — Fron
tul Patriotic Național — alianță a 
forțelor democratice antidictatoriale 
nicaraguane, recent constituită — 
a organizat, în incinta Universității 
Catolice din Managua, un miting 
.popular. Au luat parte peste 4 000 
de persoane, care au manifestat îm
potriva regimului somozist. Luînd 
cuvîntul la miting, Edgard Macias, 
reprezentantul Partidului Popular 
Social Creștin în Secretariatul exe- 
cutiv al Frontului Patriotic Național, 
a lansat o chemare la consolidarea 
unității de acțiune a tuturor forțelor 
care se opun regimului condus de 
generalul Anastasio Somoza. „Să ne 
unim forțele — a spus el — pentru 
a face posibile răsturnarea, printr-o

amplă acțiune populară, a dictaturii 
somoziste și instaurarea unui guvern 
unitar, de largă concentrare demo
cratică, în măsură să asigure și să 
garanteze procesul de democratizare 
profundă și autentică a țării".

La rînduJ său, Julio Lopez, repre
zentantul Mișcării „Poporul Unit", a 
subliniat importanța constituirii Fron
tului Patriotic Național, cea mai 
amplă alianță a forțelor antidictato
riale din Nicaragua.

Manifestări similare, adunări și 
marșuri populare au avut loc și în 
alte orașe- La Leon, în nord-vestul 
țării, armata și detașamentele de șoc 
ale poliției au ripostat, declanșînd 
ample acțiuni represive. Numeroase 
persoane au fost ucise și rănite.

în fotografie: un detașament de luptători împotriva regimului dictatorial 
al lui Somoza

Adunare festivă la Moscova 
consacrată împlinirii a 31 de ani de la semnarea primului 

Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
între România

MOSCOVA 5 — Corespondentul 
Agerpres. M. Coruț, transmite : La 
Casa prieteniei din Moscovă a avut 
loc luni după-amiază. sub auspiciile 
Uniunii Asociațiilor Sovietice de Pri
etenie și Relații Culturale cu Străi
nătatea (U.A.S.P.) și Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), o 
adunare festivă consacrată împlini
rii a 31 de ani de la semnarea pri
mului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre România 
și U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de A. G. 
Țukanova, prim-vicepreședinte al 
Conducerii centrale a A.P.S.R.

La adunare au participat V. I. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Conducerii centrale a 
A.P.S.R.. vicepreședinți și alți mem
bri ai Conducerii centrale a asocia
ției, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., precum și numeroși repre
zentanți ai oamenilor muncii din ora
șul și regiunea Moscova. A luat parte,

și U.R.S.S.
de asemenea, delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S., condusă de Maria 
Groza, membru al Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

La adunare au luat cuvîntul 
G. G. Șotnikov, prim-vicepreședinte 
al Conducerii centrale a A.P.S.R., 
adjunct al ministrului construcțiilor 
de mașini grele și de transport, și am
basadorul țării noastre la Moscova, 
Gheorghe Badrus. Relevînd însem
nătatea evenimentului aniversat, vor
bitorii s-au referit pe larg la dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietice, au subliniat importanța ho- 
tăritoare pentru extinderea și apro
fundarea acestor relații a întîlnirijor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev.

în holul Casei prieteniei din capi
tala sovietică a fost deschisă o expo
ziție de fotografii, care ilustrează 
momente ale dezvoltării relațiilor 
româno-sovietice.

CONVORBIRI 
IUGOSLAVO-IRAKIENI

BAGDAD 5 (Agerpres). — După 
încheierea vizitei oficiale în Kuweit, 
președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, a ajuns la Bagdad, unde 
a început convorbirile cu președinte
le Irakului. Ahmed Hassan Al-Bakr. 
Cele două părți au examinat proble
me privind situația internațională și 
mișcarea țărilor nealiniate, precum și 
căile de consolidare a relațiilor iu- 
goslavo-irakiene.

încheierea vizitei vicepremierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze in S. U. A.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Deng Xiaoping (Den Siao-pin), vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și-a încheiat, luni, vizita 
oficială în Statele Unite. într-o de
clarație făcută la plecare, Deng Xiao-

ping a arătat, Intre altele, că „restabi
lirea și adîncirea relațiilor chino-a- 
mericane vor exercita, fără îndoială, o 
influență pozitivă în interesul păcii, 
stabilității și securității în întreaga 
lume".

Partidul Comunist Italian se 
unui guvern al tuturor

CIPRU

1N SPRIJINUL RELUĂRII NEGOCIERILOR 
INTERCOMUNITARE

® Declarațiile președintelui Spyros Kyprianou • Un apel la 
restabilirea încrederii reciproce

NICOSIA 5 (Agerpres). — Referin- 
du-se la impasul în care se află ne
gocierile intercomunitare în vederea 
reglementării problemei cipriote, pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou. a afirmat, într-un discurs 
rostit în localitatea Omodhos, că 
„guvernul de la Nicosia este gata să 
reia tratativele sub egida secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
pentru a găsi împreună cu ciprioții 
turci — care nu sînt adversarii noștri 
— o soluție rezonabilă în problema 
Ciprului".

„Noi nu ne vom așeza însă la masa 
negocierilor — a afirmat președintele 
cipriot — pentru a accepta o confe
derație sau orice altă formă de îm
părțire a Ciprului, deoarece divizarea 
statului ar marca începutul a noi 
suferințe pentru întregul popor al 
insulei, pentru ciprioții greci și ci- 
prioții turci. Pacea și fericirea tutu
ror ciprioților nu vor fi asigurate în 
viitor decît prin unitatea statului și 
a poporului".

Președintele Kyprianou a relevat 
că guvernul cipriot este dispus să 
asigure respectarea fermă a dreptu
rilor ciprioților turci, pentru a le 
asigura securitatea. Dar securitatea 
întregului popor cipriot trebuie asigu
rată în mod egal și ea nu va fi ga
rantată decît odată cu retragerea tru-

pelor străine și încetarea amestecului 
străin în problemele Ciprului.

Luînd cuvîntul la televiziunea ci
priotă, secretarul general al Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.), Ezekias Papa- 
ioannou, a lansat un apel la restabi
lirea încrederii reciproce între comu
nitățile greacă și turcă din Cipru și 
Ia unirea eforturilor tuturor ciprioți- 
lor în lupta împotriva amestecului 
străin în treburile interne ale insulei.

TURCIA

Măsuri de combatere 
a terorismului

ANKARA (Agerpres). — Sub pre
ședinția primului ministru Biilent 
Ecevit a avut loc la Ankara reuniu
nea Directoratului coordonator pentru 
controlul aplicării legii marțiale în 
13 provincii ale Turciei, în cursul 
căreia s-a hotărît amplificarea măsu
rilor pentru combaterea terorismului.

După cum se știe, asasinarea de 
către un grup de teroriști a cunoscu
tului ziarist și scriitor turc Abdi 
Ipekci, redactor-șef al ziarului „Milli
yet", a stîrnit indignarea opiniei pu
blice din această tară. Presa turcă 
publică articole în care cere lichi
darea neîntîrziată a grupărilor tero
riste. într-o declarație în legătură cu 
acest asasinat. B. Boran, președinte 
al Partidului Muncitorilor din Turcia, 
a cerut instituirea de măsuri care să 
pună capăt actelor teroriste.

Funeraliile redactorului șef al zia
rului „Milliyet" s-au transformat, 
duminică, într-o adevărată manifes
tație de protest împotriva actelor te
roriste din tară, transmit agențiile de 
presă. La ceremonia funebră au 
participat primul ministru al Turciei, 
membri ai guvernului, reprezentanți 
de seamă ai opiniei publice.

ROMA 5 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian. Enrico Berlinguer. a cerut din 
nou. cu prilejul unui miting desfășu
rat la Cagliari, ca P.C.I. să intre 
într-un guvern care să reunească pe 
reprezentanții tuturor partidelor de
mocratice. Explicind decizia P.C.I. de 
a se retrage din majoritatea parla
mentară. Berlinguer a relevat : „Ade
vărul este că solidaritatea dintre 
partidele majorității era pur formală 
și că democrația creștină se servea 
de aceasta ca nou instrument de per
petuare și consolidare a monopolului 
său asupra puterii politice".

pronunță pentru formarea 
partidelor democratice
Garanția fundamentală pentru re

facerea unei majorități parlamentare 
similare cu cea existentă de la 18 
martie 1978 este intrarea comuniștilor 
în guvern — a declarat Enrico Ber
linguer. Secretarul general al P.C.I. a 
respins argumentele conducătorilor 
democrat-creștini împotriva ideii unei 
participări a comuniștilor la guvern, 
arătînd că ofensiva continuă desfășu
rată împotriva patrimoniului ideolo
gic si politic al comuniștilor pentru a 
justifica împiedicarea unei intrări a 
P.C.I. în guvern este incompatibilă cu 
principiile solidarității între partidele 
majorității.

SITUAȚIA DIN IRAN
Poziții exprimate de premierul Bakhtiar și aiatolahul Khomeiny
TEHERAN 5 (Agerpres). — Luni, 

pentru a treia, zi consecutiv, la Te
heran s-a menținut calmul, guver
nul autorizînd demonstrațiile și în
trunirile pe o perioadă nedetermi
nată, dar avertizînd, totodată. că 
vor fi reprimate acțiunile suscepti
bile să conducă la incidente si la 
perturbarea ordinii publice.

Primul ministru iranian, Shahpur 
Bakhtiar, a reafirmat, într-un in
terviu acordat ziarului „Ettelaat", 
că guvernul său întreține contacte 
cu reprezentanți ai aiatolahului 
Khomeiny (conducătorul comuni
tății șiite — ramură a religiei isla
mice, predominantă în Iran). „Aces-

te contacte sînt necesare", a declarat 
el, precizînd că nu va demisiona 
și că vor fi menținute deschise por
țile pentru negocieri cu liderul opo
ziției religioase, aiatol'ahul Khomeiny 
— relatează agenția Reuter.

Pe de altă parte, Khomeiny a 
anunțat, luni, în cadrul unei confe
rințe de presă la Teheran, că a nu
mit pe dr. Mehdi Bazargan. unul 
din consilierii săi, în fruntea unui 
viitor guvern provizoriu. în legă
tură cu aceasta, premierul Shahpur 
Bakhtiar a declarat că „în Iran nu 
va exista decît un singur guvern", 
adăugind că „Iranul ca și legalitatea 
sînt indivizibile".

agențiile de presă transmit:

Negocieri C.E.E. — Spania
BRUXELLES 5 (Agerpres). — La 

Bruxelles au început luni negocierile 
privind aderarea Spaniei la Piața co
mună, operațiune pe care observato
rii politici o consideră destul de difi
cilă. Se citează nu numai implicațiilo 
din domeniul agricol, dar și declara
țiile Comisiei C.E.E. și ale lui Leo- 
poldo Calvo Sotelo, ministrul spa
niol însărcinat cu relațiile cu C.E.E. 
Astfel. Comisia C.E.E. a subliniat că 
integrarea Spaniei nu se va face fără 
dificultăți, precizînd că este necesar 
să se ia măsuri pentru a evita per- 
turbațiile politice, economice și so
ciale ce decurg din aceasta. La rîn- 
dul său. Leopoldo Calvo Sotelo și-a 
exprimat temerea că Parlamentul 
Pieței comune se va strădui să-și 
lărgească competentele, ceea ce va 
duce, implicit, la limitarea suverani
tății țărilor membre.

La Moscow au avut loc luni 
convorbiri între ministrul afacerilor 
externe, al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
si ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone. Emil Wojtaszek. Pe agenda 
convorbirilor au figurat probleme ale 
dezvoltării colaborării bilaterale, pre
cum și aspecte actuale ale vieții in
ternaționale.

Scralin îej Algeria. In sa_ 
tele foarte îndepărtate ale Algeriei', 
scrutinul pentru desemnarea, prin 
sufragiu universal, a președintelui 
țării a început încă de luni pentru a 
da posibilitatea întregii populații din 
această zonă desertică să-și exercite, 
în cele mai bune condiții, dreptul la 
vot. Pentru populația nomadă din Sa
hara funcționează începînd de luni 
81 de birouri itinerante de vot care 
parcurg mii de kilometri pentru a 
întîlni. pînă la 7 februarie, pe toți 
nomazii afla ti in cele mai îndepăr
tate oaze.

0 declarare a cancelaru
lui R.F.G. Helmut Schmidt, can
celarul R.F.G., a declarat că nu este 
de acord cu „filozofia" potrivit că
reia trebuie mai întîi să te înarmezi 
pentru a putea negocia mai bine în 
problemele dezarmării. El a adăugat 
că R.F.G. nu este o putere nucleară 
și nici nu intenționează să devină.

Președintele Jimmy Carter a 
proclamat data de naștere a lui 
Thomas Edison, 11 februarie, 
drept „Zi a inventatorilor11 din 
S.U.A. In declarația dată publi
cității cu acest prilej, pre
ședintele a salutat împlinirea în 
1979 a 100 de ani de la produ
cerea de către Edison a luminii 
electrice, relevînd că „prin per
severentă, muncă asiduă, cu
noaștere și imaginație, omul 
poate învinge adversitățile și 
realize noi pași înainte spre 
binele întregii omeniri".

Reuniune internațională 
la Geneva. Timp de ?ase zile>la 
Geneva se va desfășura o reuniune 
internațională consacrată combaterii 
poluării Mării Mediterane și salvării 
resurselor acesteia. în cursul lucrări
lor va fi dezbătut un plan de doi 
ani în acest sens prin care se alocă 
pentru primul an 2,25 miliarde dolari.

Vizită în Kenya. Comu- 
nicatul comun dat publicității, la 
Nairobi, la încheierea convorbirilor 
dintre președintele Kenyei, Daniel 
Arap Moi. și președintele Ruandei, 
Juvenal Habyarimana, evidențiază 
necesitatea continuării eforturilor

pentru decolonizarea Namibiei si Zim
babwe și pentru abolirea politicii de 
apartheid în Republica Sud-Africană. 
Ruanda și Kenya se pronunță pentru 
stabilirea unor relații de bună veci
nătate și cooperare între țările Afri
cii. respingînd orice interferență 
străină în problemele lor interne.

Plenara Comitetului Di
rector al P.C. German,intru- 
nită la Diisseldorf, a adresat un apel 
tuturor forțelor democratice din R.F. 
Germania, cerîndu-le să militeze 
pentru neprescrierea crimelor comise 
de naziști. în apel se relevă că forțe 
reacționare din R.F.G. fac presiuni 
cu scopul de a obține prescrierea a- 
cestor crime. Crimele de război și 
crimele împotriva umanității, subli
niază P.C. German, sînt imprescripti
bile.

Arestări în Italia.In cursul 
unei operațiuni antiterorism. poliția 
italiană a arestat 27 de persoane, re
unite clandestin în cartierul Tiburti- 
no din Roma. Au fost descoperite 
arme de foc.

Inundații în Brazilia. In 
statele Minas Gerais. Espirito. Santo 
și Rio de Janeiro, 80 de persoane au 
murit și aproape 60 000 au rămas fără 
adăpost ca urmare a inundațiilor.

ANGOLA

Aniversarea 
mișcării 

de eliberare 
națională

LUANDA 5 (Agerpres). — în An
gola a fost sărbătorită cea de-a 18-a 
aniversare a începutului mișcării ar
mate de eliberare națională. Manifes
tarea centrală a aniversării a consti
tuit-o adunarea desfășurată în car
tierul muncitoresc Cazenga al capi
talei angoleze, Luanda, la care a luat 
cuvîntul Agostinho Neto, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii și 
președintele R.P. Angola. Vorbitorul 
a declarat că dezvoltarea revoluțio
nară a tării va fi continuată consec
vent. Telurile principale — a spus el 
— sînt edificarea democrației popu
lare și construirea socialismului. 
Președintele Neto a relevat că sarci
nile prioritare în continuarea pro
cesului revoluționar din țară sînt 
sporirea producției industriale și a- 
gricole, formarea de cadre de spe
cialitate. continuarea campaniei con
secvente de alfabetizare și dezvol
tarea învățămîntuiui.

Reuniune consacrată 
decolonizării informației

DIN ACTUALITATEĂ POLITICĂ
Azi se deschide la Arusha reuniunea ministerială

a „Grupului celor 77“

0 etapă importantă in pregătirea 
sesiunii U. N. C. T. A. D.

La Arusha — localitate situată în 
nordul Tanzaniei, de numele căreia 
sînt legate momente importante din 
lupta pentru independentă a poporu
lui acestui stat african — se deschid 
azi lucrările reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77“ — din care fac 
parte 117 țări în curs de dezvoltare, 
inclusiv România. Precedată de întil- 
nirile pe regiuni ale statelor membre 
ale grupului (Asia, Africa și Ame
rica Latină), reuniunea de la Arusha 
își propune să sintetizeze pozițiile 
afirmate la fiecare din amintitele în
truniri în vederea elaborării unei 
platforme politice a țărilor în curs 
de dezvoltare, care va fi prezentată 
și susținută la a V-a sesiune a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) 
din luna mai, de la Manila.

Desigur, nu este o sarcină ușoară, 
mai ales dacă avem în vedere marea 
diversitate a condițiilor social-eco- 
nomice. ca si a nivelurilor de dezvol
tare ce caracterizează „Grupul celor 
77". Dincolo însă de compoziția 
foarte eterogenă a grupului și mai 
important decît aceasta este faptul 
că țările membre au interese de 
bază si aspirații fundamentale comu
ne : abolirea vechii poliției imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste si 
instaurarea unor relații interstatale 
noi, de egalitate, echitate si respect 
reciproc; asigurarea unui climat de 
pace și colaborare internațională; li
chidarea subdezvoltării și a decala
jelor dintre state, edificarea unei noi 
ordini economice mondiale, menită 
să deschidă calea spre o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Pe acest teren, participanții la reu
niunea de la Arusha urmează să-și 
concentreze atenția asupra multiple
lor aspecte ale relației dintre comerț 
și dezvoltare, în centrul cărora se 
află acuta problemă a materiilor 
prime.

Importanța deosebită pe care țările 
în curs de dezvoltare o acordă co
merțului cu produse de bază esta 
lesne de înțeles dacă ținem seama

de faptul că practicile politicii colo
nialiste și neocolonialiste au avut 
drept consecință nu numai știrbirea 
suveranității țărilor „lumii a treia" 
asupra propriilor resurse naturale, ci 
și impunerea unor orientări deformate 
în dezvoltarea lor economică. în fapt, 
marea majoritate a țărilor in curs de 
dezvoltare au o economie bazată pe 
monocultură și monoproductie — ma
teriile prime avînd o pondere de 
peste 80 la sută în exporturile' lor, 
care sînt orientate în proporție de 
75 la sută spre piețele capitaliste dez
voltate.

în aceste condiții, economia țărilor 
nedezvoltate este supusă unei duble 
dependențe : de importuri (inclusiv 
de tehnologie modernă, de care de
pinde progresul economic rapid al 
acestor state), precum și de expor
turi (adică de sursa de venituri pen
tru acoperirea importurilor). Datori
tă nivelului redus de dezvoltare, 
aceste țări sînt nevoite să-și procure 
de pe piețele statelor avansate 90 la 
sută din necesarul de mașin'i și uti
laje industriale. în același timp, cir
ca 85 la sută din veniturile lor în de
vize provin din exporturile de mate
rii prime.

Dar instabilitatea prețurilor este 
una din caracteristicile dominante 
ale comerțului cu produse de bază. 
Prețul mondial al zahărului, de pil
dă, a crescut între 1973—1975 de la 
10 la 75 cenți livra, pentru a scă
dea în 1977 la 35 de cenți. Vulnera
bilitatea țărilor exportatoare de ma
terii pr'ime a sporit și mai mult din 
pricina tendințelor inflaționiste de 
pe piața produselor industriale. De
teriorarea „termenilor de schimb" — 
prin care se înțelege raportul între 
preturile materiilor prime și cele ale 
produselor 'industriale — determină 
scăderea puterii de cumpărare a sta
telor rămase în urmă, ceea ce afec
tează programele lor de dezvoltare 
economică. Țările producătoare de 
cupru, de exemplu, obțin in prezent 
de pe aceeași cantitate din exportu
rile lor numai jumătate din produ
sele industriale pe care le puteau

importa în urmă cu cinci ani. într-o 
situație asemănătoare se află ’’marea 
majoritate a producătorilor și expor
tatorilor de materii prime. Aceasta 
este, de altfel, una din principalele 
căi prin care țările capitaliste înain
tate exportă pe scară largă țărilor 
slab dezvoltate o „marfă" cu totul 
nedorită și profund nocivă — res
pectiv exportul de inflație, aruncarea 
pe umerii acestora a poverii conse
cințelor propriilor fenomene de criză 
economică.

încercările care s-au făcut pînă 
acum de a se ieși din acest impas au 
demonstrat insă că problema atît de 
complexă a materiilor prime nu 
poate fi soluționată numai prin sta
bilizarea preturilor. Chiar în ipoteza 
că s-ar realiza progrese în direcția 
stabilizării, aceasta nu ar constitui o 
rezolvare de fond a problemelor; 
ceea ce s-ar obține ar fi o consoli
dare a actualelor structuri economice 
bazate pe monocultură, care, așa cum 
s-a văzut, agravează tot mai mult 
situația țărilor în curs de dezvoltare. 
Deci, după opinia marii majorități a 
țărilor rămase în urmă, soluția tre
buie căutată mai degrabă in diversifi
carea economiei acestor state — ceea 
ce le-ar face mai puțin vulnerabile la 
schimbările ce intervin pe piața mon
dială.

De altfel, pornind tocmai de la 
aceste considerente, Programul inte
grat pentru materiile prime, adoptat 
la ultima sesiune a U.N.C.T.A.D., 
prevede crearea unui „fond comun", 
menit să contribuie nu numai la sta
bilizarea pieței produselor de bază, 
ci și la transformarea structurală a 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare. Dar negocierile pe această 
temă care se desfășoară la Geneva 
n-au dus pînă acum la rezultatele 
scontate datorită pozițiilor rigide pe 
care s-au situat unele țări capitaliste 
dezvoltate. Atitudinea acestor țări nu 
este greu de înțeles dacă se are în 
vedere că în 1975 monopolurile inter
naționale — care controlează încă 40 
la sută din exporturile de materii 
prime ale statelor în curs de dezvol
tare — au obținut profituri de aproape 
șapte ori mai mari decît veniturile 
țărilor producătoare.

De aci necesitatea ca. paralel cu 
eforturile pentru obținerea unor> re
zultate mai favorabile în domeniul 
tratativelor pentru stabilizarea pre
țurilor. să se acționeze pentru extin
derea și consolidarea cooperării între 
țările în curs de dezvoltare — factor 
tot mai important în lupta pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
mondiale. Această cooperare contri-

buie atît la progresul economic și 
social al statelor rămase în urmă, cît 
și la întărirea poziției lor în nego
cierile cu țările avansate. Tocmai de 
aceea este important ca la Arusha 
țările în curs de dezvoltare să se 
pună de acord asupra unui program 
și a unei orientări clare în acest 
domeniu, creîndu-se astfel premisele 
favorabile pentru conjugarea efortu
rilor în vederea înfăptuirii obiective
lor care și le-au propus.

România, tară în curs de dezvol
tare, participă la reuniunea ministe
rială a „Grupului celor 77" in cali
tate de membră cu drepturi depline 
a acestui grup. în cadrul căruia 
a acționat permanent, pentru uni-

rea eforturilor țărilor rămase în 
urmă în lupta pentru promo
varea intereselor lor de dezvoltare 
rapidă pe plan economic și social. în 
acest context, se relevă necesitatea 
întăririi eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare, participante la reuniunea 
de la Arusha, pentru elucidarea pro
blemelor și cristalizarea soluțiilor, 
astfel ca U.N.C.T.A.D. V să marcheze 
un pas important pe calea edificării 
noii ordini economice internaționale, 
menite să favorizeze lichidarea sub
dezvoltării și a decalajelor, să contri
buie la dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor rămase în urmă, la progresul 
general.

Gh. CERCELESCU

Simulacrul de referendum 
din Rhodesia

La aproape un an de la semnarea 
așa-zisului „acord de reglementare 
internă" a problemei rhodesiene, au
toritățile rasiste, de la Salisbury au 
recurs la o nouă manevră menită 
să intîrzie accesul populației africane 
majoritare la conducerea treburilor 
țării.

Marți, 30 ianuarie, în Rhodesia a 
avut loc un „referendurri" în cursul 
căruia 85 la sută din cei 90 000 de 
electori albi s-au pronunțat in fa
voarea proiectului de constituție con
ceput de Ian Smith și menit, chipu
rile, să netezească calea preluării 
puterii de către populația majoritară, 
în realitate, noua lege fundamentală 
nu reflectă aspirațiile poporului 
Zimbabwe, a cărui luptă eroică, des
fășurată sub conducerea Frontului 
Patriotic Zimbabwe, urmărește atin
gerea unui țel legitim : înlăturarea 
dominației rasiștilor. „Constituția" 
este astfel concepută Incit asigură 
minorității albilor. în continuare, pe 
cel puțin zece ani. posibilitatea men
ținerii controlului deplin asupra 
principalelor pîrghii ale puterii, în 
mîinile lor rămînînd dreptul ex
clusiv de a conduce armata și 
politia. Rasiștii vor deține. de 
asemenea, punctele-cheie în eco
nomia națională și se vor bucura 
— în ciuda publicării la 1 februarie 
a unui număr de opt legi care pro
clamă lichidarea oricărei forme de 
discriminare rasială — de toate pri
vilegiile. Cît de reală, în aceste con-

diții, este „abolirea discriminării ra
siale" reiese, bunăoară, dțn faptul 
că taxele de admitere în școli și spi
tale au fost sporite la maximum îneît 
instituțiile respective nu vor fi acce
sibile nici unui african !

Dar „referendumul" de săptămîna 
trecută nu reprezintă decît o verigă 
dintr-un lanț de măsuri ce își pro
pun să împiedice preluarea efectivă 
a puterii de către africani.

O altă verigă o vor constitui așa- 
zisele „alegeri generale". După ce 
„constituția" va fi trecută și prin par
lamentul dominat de albi, acesta se 
va dizolva, urmînd ca, la 20 aprilie, 
să aibă loc „alegerile" cu participa
rea, chipurile, a populației de culoare.

Prin felul cum sînt concepute și 
organizate, aceste „alegeri", ca și 
„scrutinul" de la sfîrșitul lunii ia
nuarie, nu vor fi decît o farsă în 
condițiile cînd toate pîrghiile de con
ducere și influențare, sau mai bine 
zis de reducere la tăcere, a opiniei 
publice — cei aproape șapte milioane 
de africani, covîrșitoarea majoritate 
a populației țării, fată de numai 
270 000 albi — vor continua să se afle 
în mîinile rasiștilor.

Nu este de aceea de mirare că 
„proiectul alegerilor" a stîrnit un pu
ternic val de proteste in rîndul po
porului Zimbabwe, al forțelor demo
cratice de pretutindeni ce-și dau 
seama că este vorba de o nouă în
cercare de a tărăgăna la infinit re
zolvarea justă și democratică a pro
blemei rhodesiene.

în declarații făcute imediat după 
anunțarea rezultatelor „referendu
mului", copreședinții Frontului Pa-, 
triotic Zimbabwe au înfierat cu toată 
tăria uneltirile rasiștilor de la Salis
bury, calificîndu-le ca un nou com
plot împotriva mișcării de eliberare. 
Frontul Patriotic — a declarat Jos
hua Nkomo, președintele Uniunii A- 
fricane a Poporului Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) — nu va recunoaște nici 
o „soluționare" a problemei rhode
siene inițiată de Ian Smith, avind 
drept scop menținerea ia conducere 
a regimului său minoritar, și este ho
tărît să-și continue lupta pină la 
victoria definitivă împotriva forțelor 
administrației rasiste, pentru recu
noașterea deplină a drepturilor la 
independență și autodeterminare ale 
poporului Zimbabwe.

Acest „referendum" — a declarat 
la rîndul său Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.N.U.) — nu repre
zintă decît „o nouă tactică diversio
nistă" a regimului Smith. Constituția 
adoptată în cadrul „consultării electo
rale" este menită să consfințească 
controlul minorității rasiste asupra 
unor sectoare esențiale ale vieții po- 
litico-sociaie a țării : armata, poliția, 
legislația.

Aceste luări de poziție față de ul
timele evoluții din Rhodesia reflectă 
cît se poate de clar decizia poporu
lui Zimbabwe de a nu se lăsa înșelat 
de nici un fel de manevre, de a con
tinua cu toată energia lupta pentru 
lichidarea dominației rasiste. Ele in
tervin într-un moment cînd forțele 
patriotice din sudul continentului 
african dau lovituri tot mai puternice 
regimurilor rasiste și politicii lor de 
asuprire a popoarelor.

Ultimele reviste și publicații ale 
Z.A.P.U. și Z.A.N.U. sosite la redac
ție oferă, de altfel, o imagine impre
sionantă a amplorii pe care o cunoaș
te mișcarea de eliberare din Rhode
sia. „în cursul anului 1978 — relatea
ză buletinul postului de radio «VO
CEA ZIMBABWE» al Z.A.N.U. — 
ne-am extins și consolidat zona ope
rațiunilor militare pe cel puțin 85 la 
sută din întreaga suprafață a țării". 
Aceste succese, continuă publicația, 
constituie un puternic imbold pentru 
intensificarea pe scară și mai largă a 
luptei, făcînd ca anul 1979 să fie pro
clamat „An al ofensivei generale a 
poporului" împotriva regimului ra
sist de la Salisbury.

Nicolae N. IIPU

KVALA LUMPUR 5 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la des
chiderea lucrărilor Conferinței 
interguvernamentale asupra co
municațiilor din Asia și O- 
ceania (ASIOCOM), care se des
fășoară la Kuala Lumpur, di
rectorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură (UNESCO), 
Amadou Mahtar M’Bow, a sub
liniat necesitatea îmbunătățirii 
circulației informațiilor între 
țările in curs de dezvoltare și 
a intensificării cooperării intre 
aceste țări in materie de comu
nicații. Ilustrînd dezechilibrul 
mondial în domeniul informa
țiilor — situație aflată „la li
mita tolerabilului" — el a re
levat că țările industrializate, 
care reprezintă 10 la sută din 
populația lumii, utilizează 90 la 
sută din întreaga gamă de 
frecvente radio.

Primul ministru al Malayeziei, 
Datuk Hussein Onn, a criticat 
agențiile internaționale din ță
rile dezvoltate occidentale pen
tru informațiile unilaterale pe 
care le difuzează despre aceste 
țări și pentru prezentarea dena
turată a realităților din aceste 
state. El s-a pronunțat pen
tru realizarea unui nou echi
libru și pentru reciprocitate în 
fluxul informațiilor, care să con
tribuie la o pace durabilă, la 
consolidarea independentei po
litice și economice a țărilor in 
curs de dezvoltare.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 5 (Agerpres). — Luni a 

avut loc la Beirut o reuniune la 
care au participat președintele Li
banului, Elias Sarkis, primul mi
nistru. Selim Al-Hoss, ministrul 
afacerilor externe. Fuad Boutros, și 
ministrul apărării și comandan
tul armatei, generalul Victor 
Khoury. A fost discutată situația 
din sudul Libanului șț examinate, 
îndeosebi, rezultatele contactelor pe 
care oficialitățile libaneze le-au avut 
cu reprezentanții țărilor arabe, ma
rilor puteri și comandamentul pales
tinian în ce privește asigurarea des
fășurării Forței Interimare a Na
țiunilor Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.), 
a precizat postul de radio Beirut, 
citind declarațiile șefului guvernu
lui.

I
BEIRUT 5 (Agerpres). — Artileria 

israeliană a bombardat. în noaptea de 
duminică spre luni, regiunea Naba- 
tiyeh, din sudul Libanului, în care se 
află forțele palestiniano-progresiste, 
relatează Agenția France Presse. în 
relatare se arată că atît în rîndurile 
forțelor palestiniano-progresiste, cît și 
ale Forței Interimare a Națiunilor 
Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.) a fost 
decretată starea de alarmă.
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