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PENTRU REALIZAREA PUNCTUALĂ A PLANULUI

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE,

PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR

LA „BAZA BAZELOR"

Din știrile sosite In ultimul 
timp la redacție rezultă că marea 
majoritate a colectivelor din în
treprinderi acționează într-un spi
rit de înaltă disciplină și exigentă 
pentru înfăptuirea cu succes a mo
bilizatoarelor sarcini ce le revin 
in acest an hotăritor al cincinalului. 
Sugestive in acest sens sînt. de pil
dă, succesele raportate în luna ia
nuarie de siderurgiștii marilor cetăți’ 
industriale de la Hunedoara și Re
șița, care au produs peste preve
deri 1 100 tone de fontă, 10 000 tone 
de otel și 11 000 tone laminate. De 
la Combinatul de lianți și azboci
ment din Tirgu Jiu s-au livrat șan
tierelor 10 000 tone de ciment în plus. 
De asemenea, unitățile industriei 
electrotehnice au realizat suplimentar 
o serie de produse in valoare 
milioane lei. Și exemplele 
continua.

Asemenea rezultate atestă 
serie de unități s-a muncit 
valorificat cu eficiență 
potențialul productiv, dar. in aceeași 
măsură, că mecanismul 
nării tehnico-materiale a funcționat 
corespunzător. Este, de fapt, o idee 
de bază care s-a desprins cu 
claritate din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. — și anume, că 
realizarea producției presupune o 
bună aprovizionare tehnico-materia- 
lă, o activitate operativă in acest 
sector, pentru solutionarea la timp a 
tuturor problemelor pe care le ridică 
activitatea de zi cu zi.

Care sînt principalele cerințe în 
acest sens ?

FABRICAREA ȘI LIVRAREA LA 
TERMENELE STABILITE A TU
TUROR PRODUSELOR FIZICE pre
văzute in plan, in contractele eco
nomice, constituie una din cele mai 
importante sarcini în momentul de 
față. Subliniem aceasta deoarece, 
chiar în prima lună a anului, o serie 
de unități economice nu au produs in 
întregime cantitățile prevăzute de 
materii prime, materiale subansam- 
ble și piese necesare altor în
treprinderi, provocînd anumite de
reglări în lanț în fabricarea unor 
mașini, utilaje, produse de larg 
consum ș.a. Este. bunăoară, cazul 
combinatelor siderurgice — care au 
restante la unele sortimente de la
minate finite pline din otel, table și 
benzi groase și mijlocii, țevi din 
oțel, table și benzi din oțel lamina
te la rece, al anumitor unităti mi
niere — care nu au livrat întreaga 
cantitate de lignit prevăzută, al unor 
întreprinderi constructoare de ma
șini — care au restante la cabluri 
armate, osii montate pentru va
goane, armături industriale din fon
tă și oțel ș.a. Nu este vorba de res
tante prea mari, dar fiecare produs, 
fiecare sortiment contează în meca
nismul echilibrat al planului.

ASIGURAREA RITMICA A MIJ
LOACELOR DE TRANSPORT. Pe

ar
de 64 
putea

într-ocă 
bine, s-a 

superioară
aprovizio-

măsură ce sînt fabricate, produsele, 
subansamblele, piesele, materialele 
trebuie să ajungă în cel mai scurt 
timp la unitățile beneficiare. în a- 
ceste condiții, a doua problemă no
dală a aprovizionării tehnico-mate- 
riale în actuala perioadă se dove
dește a fi asigurarea ritmică a trans
portului de mărfuri, domeniu în 
care persistă o serie de neajunsuri. 
Pe de o parte, se semnalează unele 
deficiente în organizarea activității 
de transport de către organele spe
cializate din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor ; acestea trebuie să asigure 
dirijarea mai operativă a vagoane
lor, cu prioritate către porturile ma
ritime și fluviale și către marii pro
ducători de materii prime și mate
riale. Pe de altă parte, unii 
beneficiari de materii prime șl ma
teriale nu iau măsuri pentru descăr
carea operativă a vagoanelor. din 
care cauză un mare număr de mij
loace de transport sint blocate în 
statii. creînd artificial un deficit de 
capacitate de transport pe calea fe
rată. De pildă, un sondaj efectuat 
într-o zi din luna februarie a rele
vat că în triajul Centralei electro
termice Mintia erau imobilizate 442 
de vagoane, pe platforma chimică 
Brăila — 158. la Combinatul de în
grășăminte chimice Craiova — 104. 
la Combinatul petrochimic BorZești 
— 102 vagoane, la întreprinderea de 
aluminiu Slatina — 64 ș.a.. pentru 
care unităților respective începuseră 
să li se calculeze penalități pentru 
locații. Celor care nu iau măsuri să 
descarce la vreme vagoanele trebuie 
să le fie limpede că economia 
națională nu dispune de mijloace de 
transport nelimitate, iar greutățile 
pe care le provoacă în acest mod 
economiei se răsfrîng în cele din 
urmă și asupra propriilor unități.

ÎNCADRAREA RIGUROASA ÎN 
CONSUMURILE PLANIFICATE. 
Problema aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, inclusiv cu energie, trebuie 
totodată legată strîns de respectarea 
normelor și normativelor de consum 
stabilite, de accentuarea preocupări
lor pentru reducerea consumurilor 
materiale și energetice, în această 
privință existând rezerve importante, 
practic, în fiecare întreprindere. 
La Combinatul siderurgic din 
Galați s-au depășit consumurile nor
mate la cocs de furnal pentru fontă 
albă șl la electrozi de grafit pentru 
otel electric, iar la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Turnu Mă
gurele s-a utilizat mai mult com
bustibil pentru fabricarea amoniacu
lui decît era stabilit în norme. Este 
necesar să se înțeleagă de către fie
care colectiv de întreprindere cerin
ța imperioasă că, in condițiile echili
brului material al planului, asigurat 
pe baza unor norme de consum ști
ințific stabilite, economia naționa
lă nu dispune de resurse supli-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Samuel Melendrez Luevano,
membru al Comisiei Executive și al Secretariatului C. C. al P. C. Mexican

MESAJUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
îmi este, deosebit de plăcut să vă adresez cele mal calde felicitări șl 

urări cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Înființarea Filarmonicii 
din Brașov.

Continuatoare prestigioasă a unor vechi și valoroase tradiții muzi
cale românești. Filarmonica „Gheorghe Dima" a desfășurat o bogată ac
tivitate, susținută cu entuziasm, talent și dăruire de o pleiadă de artiști
— români, maghiari, germani — care. îritr-o nobilă înfrățire, s-au stră
duit și au reușit să creeze aici, în această străveche vatră de cultură 
națională, un climat artistic deosebit de fertil. în anii construcției so
cialiste, Filarmonica din Brașov, participînd activ — alături de celelalte 
instituții cultural-artistice din patria noastră — la înfăptuirea politicii 
partidului în domeniul artei și culturii socialiste, al educării și 
formării oamenilor muncii In spiritul Idealurilor înaintate ale socialis
mului și comunismului, a adus o contribuție importantă la propagarea 
artei muzicale, la înflorirea culturii noi, socialiste din patria noastră. 
Dobindirea titlului de laureată a primei ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României" constituie o ilustrare și, totodată, o apreciere a 
activității rodnice desfășurate de colectivul filarmonicii dumneavoastră.

Aniversarea Filarmonicii „Gheorghe Dima" are loc într-o perioadă 
cînd întregul nostru popor desfășoară o intensă activitate în toate do
meniile vieții materiale, științifice și cultural-artistice. consacrîndu-și 
plenar forțele și energiile sale creatoare înfăptuirii istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
transpunerii în viață a Programului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. La 
această amplă activitate este chemat să-și aducă din plin contribuția
— alături de producătorii de bunuri materiale, de ceilalți oameni de 
cultură și artă — și colectivul filarmonicii dumneavoastră, căruia 
partidul, statul nostru socialist i-au asigurat și îi asigură condiții optime 
de dezvoltare. Promovînd un repertoriu cît mai bogat și variat, po- 
pularizînd și răspîndind creația muzicală națională, printr-o interpre
tare de înaltă ținută artistică, sprijinind, totodată, activ mișcarea artis
tică de amatori, filarmonica dumneavoastră trebuie să contribuie la 
continua îmbogățire a patrimoniului nostru spiritual, la întreaga ope
ră de educare și formare socialistă a omului nou, cu o conștiință înain
tată, făuritor conștient și entuziast al socialismului și comunismului 
în patria noastră.

îmi exprim convingerea că această aniversare sărbătorească va 
constitui pentru întregul colectiv al filarmonicii un puternic îndemn 
de a acționa și mai stăruitor, cu toate forțele și capacitățile sale, pentru 
a răspunde în condiții tot mai bune însemnatelor sarcini ce-i stau în 
față, integrîndu-se tot mai profund în efortul general al poporului 
nostru de dezvoltare și înflorire materială și spirituală a patriei, de 
ridicare a României socialiste pe culmi tot mai înalte de civilizație 
și progres.

Cu aceste gînduri. vă urez tuturor noi succese și satisfacții în activi
tatea pe care o desfășurați pe tărlmul nobil al artei și culturii socia
liste, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „Meritul Cultural" clasa I

Filarmonicii „Gheorghe Dima“ din municipiul Brașov
Pentru merite deosebite în activitatea cultural-artlstică, cu pri!e|ul împli

nirii a 100 de ani de la înființare,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se conferă ordinul „Meritul Cultural" clasa I Filarmo

nicii „Gheorghe Dima" din municipiul Brașov.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, tn cursul zilei 
de luni, pe tovarășul Samuel Me
lendrez Luevano. membru al Comi
siei Executive și al Secretariatului 
C.C. al P.C. Mexican, care, la Invi
tația C.C. al P.C.R.. face o vizită in 
tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
ol P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al P.C.R. un salut călduros iin 
partea tovarășului Arnoldo Martinez 
Verdugo, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Mexican, a Întregii conduceri a 
P.C. Mexican și a exprimat înalta lor 
apreciere tată le solidaritatea mani
festată de Partidul Comunist Român 
cu lupta comuniștilor mexicani oep- 
tru pace, democrație si orogres 
social.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, lin oartea sa și a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, in salut prietenesc to
varășului ,Arnoldo Martinez Verdugo, 
întregii conduceri a P.C. Mexican.

precum și urări de noi succese co
muniștilor mexicani tn lupta pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de progres 
social și bunăstare ale oamenilor 
muncii, ale poporului mexican.

In timpul convorbirii s-a proce- 
dat la o informare reciprocă Drivind 
activitatea și oreocupările celor 
două partide și a avut loc un schimb 
de vederi foi legătură cu unele oro- 
bleme ale actualității Internationale 
și ale mișcării comuniste 31 munci
torești.

tn acest 
satisfacția 
colaborare 
iul Comunist Român și Partidul Co
munist Mexican si a fost exprima
tă dorința ie a adinei și extinde a- 
ceste legături, în interesul oamenilor 
muncii din cele două țări. în folosul 
dezvoltării bunelor raporturi de prie
tenie și cooperare dintre România și 
Mexic, dintre popoarele român și me
xican.

în cursul convorbirii a fost reafir
mată poziția celor două partide pri
vind necesitatea ca relațiile dintre 
partidele comuniste și muncitorești să 
se bazeze pe principiile egalității în 
drepturi, stimei și înțelegerii recipro
ce. neamestecului în treburile in-

cadru, a tost manifestată 
tată ie bunele relații de 
li solidaritate dintre Parti-

terne, respectării dreptului fiecăru 
partid de a-și elabora în mod au
tonom strategia și tactica revoluțio
nară. potrivit condițiilor specifice is
torice și social-economice din proprii 
tară.

Examinîndu-se evoluția situație 
Internationale, au fost relevate schim 
bările profunde petrecute în lume a 
urmare a luptei popoarelor pentri 
independentă, democrație si progre. 
social, împotriva politicii imperialis 
te. colonialiste șl neocolonialiste. S-; 
subliniat că în aceste condiții se im 
pune o intensificare a conlucrării din 
tre partidele comuniste, socialiste 
dintre toate forțele progresiste, de 
mocratice și antiimperialiste în lupt; 
generală pentru consolidarea păcii ș 
securității internaționale, pentru în 
făptuirea unor măsuri concrete d< 
dezarmare, și în special de dezarma
re nucleară, pentru solutionarea p< 
cale pașnică a stărilor de încordări 
și conflict din diferite zone ale lu
mii. pentru instaurarea unei noi or 
dini economice mondiale care 
sigure progresul mai rapid al 
ror națiunilor și îndeosebi al 
rămase în urmă.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

să a 
tutu- 
celo!

într-i 
caldi

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

ziarului suedez „Svenska
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 24 ianuarie, pe Gustaf von Platen, trimis 
special al cotidianului suedez „Svenska Dagbladet", căruia l-a acordat 
următorul Interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care este principalul 
mobil al dezvoltării economice a 
țării dumneavoastră ?

RĂSPUNS : întreaga activitate de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei, are ca obiectiv ridicarea gradu
lui general de civilizație și progres 
al tării, crearea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și. pe această 
bază, creșterea 
și spirituale a

Tinînd seama 
de la uri nivel 
de scăzut, am 
turi foarte mari în vederea unei dez
voltări economico-sociale rapide. Alo
căm. în acest scop, peste o treime 
din venitul national pentru dezvolta
re. Tocmai pe această bază am obți
nut. în ultimii ani. o creștere de circa 
11 la sută a producției industriale și 
o sporire substanțială a venitului na
tional. Am putut astfel lua hotărirea 
de a ridica. în cincinalul 1976—1980, 
veniturile reale ale oamenilor mun
cii cu peste 30 la sută, față de circa 
20 la sută cît prevăzusem initial în 
planul cincinal. Acest lucru confirmă 
cu putere că tot ceea ce realizăm este 
destinat progresului general — eco
nomic. cultural, științific — ridicării 
bunăstării poporului. întăririi inde
pendentei si suveranității tării.

ÎNTREBARE : România 
atins un înalt grad de 
pendență în politica sa externă. 
Cum se explică faptul că 
dumneavoastră ați putut realiza 
aceasta ?

RĂSPUNS : în politica sa interna
țională, România acționează pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Desigur, acor
dăm o atenție deosebită relațiilor cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare. România fiind ea 
însăși tară socialistă în curs de dez
voltare. Totodată, extindem relațiile 
si cu țările capitaliste dezvoltate, pe 
baza principiilor coexistenței pașnice. 
Această politică de largă colaborare 
este posibilă, pe de o parte, datorită 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente a României — care consti-

bunăstării materiale 
întregului popor.
că România a pornit 
de dezvoltare destul 

făcut și facem efor-

a
inde-

Dagbladet“
ÎNTREBARE ; Considerați 

domnule președinte, că amenin 
țarea la adresa destinderii îi 
Europa a sporit și — intr-wi 
astfel de caz — de ce ? Dumnea 
voastră ați afirmat deseori ci 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo 
via sint fenomene anacronice it 
Europa de astăzi. Ce insenmătati 
acordați desființării acestora ș 
retragerii tuturor trupelor sta 
ționate pe teritorii străine ? Cre 
deți că, In momentul de față 
există un echilibru militar u 
Europa sau că una din super 
puteri deține un avantaj ?

RĂSPUNS : Trebuie să mențione 
că Conferința de la Helsinki și docu 
mentele adoptate au reprezentat ut 
eveniment de importantă istorică îi 
viața Europei, care a deschi 
calea Înfăptuirii unei politici de co 
laborare și destindere pe continent ș 
în lume. Este adevărat că perioad. 
care a urmat nu a dus la rezultat 
spectaculoase in înfăptuirea docu 
mentelor semnate la Helsinki. Totuș 
se poate vorbi de o serie de paș 
pozitivi în direcția destinderii in Eu 
ropa. Evenimentele internaționale c 
au urmat, ca și lipsa de rezultate îl 
adoptarea unor măsuri concrete d 
dezangajare militară și de dezarma 
re creează, fără îndoială, un anuml 
pericol pentru politica de destindere 
De aceea. Ieste necesar să fie inten 
sificate eforturile pentru înfăptuire: 
in viață a tuturor doeumenteloi sem 
nate 1a Helsinki și îndeosebi pentri 
trecerea la măsuri concrete de dez 
angajare militară. In acest sens, con 
sider că o 
pregătirea 
la Madrid.

In acest 
importantă .__  _ ____
ființarea concomitentă a celor dou; 
pacte militare — N.A.T.O. și Tratatu 
de la Varșovia. De altfel, trebuie s; 
menționez că țările participante 1; 
Tratatul de la Varșovia s-au pronun 
tat. nu o ' -
reuniune 
acțiuni în 
mitente a 
gem bine 
serie de măsuri concrete de dezar 
mare, retragerea trupelor străine ri
pe teritoriul altor state, oprirea chel 
tuielilor militare, precum și alte mă 
suri menite să întărească încredere; 
și să creeze condiții pentru a s. 
ajunge la desființarea concomitent: 
a acestor blocuri. In această direcții 
trebuie să se pornească de Ia necesi 
tatea.de a se păstra un echilibru di 
forte și de a nu se pune în perioo 
securitatea nici unei părți.. Dar aces 
echilibru trebuie realizat nu prii 
creșterea nivelului înarmărilor, c 
prin diminuarea acestuia, prin tre 
cerea la măsuri de dezarmare, sul 
control, care să corespundă interese 
lor popoarelor și să asigure securi 
tatea fiecăruia.

ÎNTREBARE : In legătură ci 
aceste probleme ați vorbit d< 
niște zone tampon. Aș dori să vi 
întreb ce aveți in vedere in aces 
sens ?

RĂSPUNS : Desigur, consider cî 
în înfăptuirea măsurilor de dezar
mare, în întărirea încrederii intri 
statele europene s-ar putea avea îr 
vedere, ca măsuri tranzitorii, creare, 
unor zone în care să nu se găseaset 
trupele nici unei părți, în afară dc 
strictul necesar de forțe al stateloi 
respective — și in care să se ăvik

tuie factorul esențial pentru promo
varea cooperării externe și desfășu
rarea unei activități independente — 
iar pe de altă parte, faptului că, pe 
arena internațională. România mili
tează consecvent pentru relații baza
te pe deplină egalitate în drepturi, 
pe respectul independentei si suve
ranității naționale, pe neamestec în 
treburile interne și avantaj reciproc. 
Tocmai prin promovarea unei politici 
interne si externe care corespunde 
atit intereselor proprii cît și intere
selor păcii și destinderii este posibil 
să se asigure cu succes această inde
pendentă.

ÎNTREBARE : La reuniunea de 
la Belgrad a statelor nealiniate 
au apărut puternice tendințe di-, 
vergente. Cum apreciați, domnu
le președinte, viitorul mișcării 
de nealiniere și, legat de aceas
ta, cum 
Africa ?

RĂSPUNS: 
ticipă numai 
la activitățile 
că nu este la 
mele care preocupă aceste țări. To
tuși. apreciem in mod deosebit rolul 
pe care mișcarea de nealiniere îl are 
în viata internațională. în realizarea 
unei politici de egalitate, pace și co
laborare internațională. Fără îndoia
lă că p’-oblemelc complexe ale vieții 
internaționale faptul că și țările ne
aliniate trăiesc fiecare in anumite 
condiții istorice si geografice fac să 
apară o serie de deosebiri de păreri 
într-o problemă sau alta. "Dar. după 
părerea mea. esențialul este ca toate 
țările nealiniate să acționeze în di
recția depășirii acestor deosebiri de 
păreri, a întăririi colaborării și uni
tății lor în soluționarea problemelor 
complexe, și. in primul rînd. în asi
gurarea unei politici noi. bazate pe 
egalitate și respect al independenței, 
pe renunțarea la forță in rezolvarea 
litigiilor dintre state.

în ce privește situația din Africa, 
aceasta este, de asemenea, destul de 
complexă. Este. în primul rînd. ne
cesar să se acționeze pe toate căile 
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale, pentru cucerirea inde
pendentei naționale de către Rhode
sia si Namibia, precum și pentru li
chidarea politicii de apartheid din 
Africa de Sud. în acest sens trebuie 
să menționez că România acordă în
tregul său sprijin mișcărilor de eli
berare din această parte a lumii — 
Si consider că trebuie făcut totul pen
tru a se pune cît mai repede capăt 
vechilor stări de lucruri.

Există, de asemenea, probleme le
gate de dezvoltarea economico-socia
lă independentă a țărilor africane, 
precum și un șir de alte probleme 
lăsate moștenire de dominația impe
rialistă si colonialistă. Noi conside
răm că este in interesul țărilor afri
cane de a-și întări unitatea si colabo
rarea în vederea dezvoltării lor eco
nomico-sociale independente, cît și 
pentru solutionarea pe calea tratati
velor a diferitelor probleme litigioase 
dintre ele. Aș dori să menționez că 
in ultima vreme se observă o tendin
ță pozitivă in această direcție, adică 
In sensul întăririi unității africane în 
solutionarea problemelor de către 
africani înșiși, fără intervenție din 
afară.

vedeți evoluția din

Desigur, România par- 
in calitate de invitată 
țărilor nealiniate, așa 

curent cu toate proble-

importanță deosebită ar 
temeinică a reuniunii d 
din anul 1980.
cadru, fără îndoială că i 
deosebită ar avea si des

dată — inclusiv la ultim, 
de la Moscova —- pentri 
vederea desființării conco 
celor două pacte. întele 

că acest proces necesită i

MAI MULTE MAȘINI — UN SINGUR MUNCITOR. Imagine intîlnltâ in multe locuri In atelierele intreprinderii meca
nice de utila) chimic București

DE COMUNIST

Punți spre inimi
— Meștere Andrei 

Pop, poate o să vă ne
dumirească o întreba
re ce s-ar cuveni mai 
curind adresată celor 
ce vă cunosc : de ce 
vă iubesc și vă stimea
ză atit de mult tova
rășii de muncă ?

Maistrul Andrei Pop, 
secretarul organizației 
de partid de la grupul 
de șantiere Satu Mare 
al T.C.I. Oradea, cla
tină din cap stinjenit, 
dar după o vreme îmi 
răspunde :

— Probabil și pentru 
că nu vorbesc nicio
dată cu oamenii de la 
înălțimea etajului al 
zecelea. Oamenii fac 
adevărate minuni cînd 
ești alături de ei 
inima, cu 
fapta, la 
greu. De 
străduiesc 
construiesc 
mai durabile spre 
din jur...

Aceste gînduri mi-au 
fost împărtășite 
maistrul Andrei Pop 
cu prilejul unui eve
niment cu p dublă 
semnificație în viața 
lui: aniversarea a 60 de 
ani de viată și a 42 de 
ani de muncă neobosi
tă și plină de împli
niri, ani și împLiniri că
rora colectivul grupu
lui de șantiere le-a 
dat cuvenita cinstire, 

începând odinioară 
ucenicia dulgheritului 
la patron, muncind

luni de zile pe gratis, 
numai să i se permită 
să învețe meseria, An
drei Pop a ajuns, în 
anii socialismului, un 
meșter prețuit, care 
și-a dăruit priceperea 
și pasiunea de con
structor înveterat rea
lizării unor obiective 
dintre cele mai dife-

gîndul, 
bine și 
aceea, 
mereu 
punți

de

dificile : 
tuneluri în 
clujene și 
o flotație 
blocuri de 

i Maramu- 
în 
de

rite și mai 
poduri și 
ținuturile 
bihorene, 
minieră 
locuințe 
reș, iar 
cadrul 
șantiere 
fabrică de mobilă, alta 
de bere, noi capaci
tăți de producție la 
„Unio“, o serie de in
stalații ale întreprin
derii de valorificare a 
legumelor și fructelor, 
construcții agrozooteh
nice și multe altele pe 
plaiurile înfloritorului 
Sătmar. L-am întrebat

șl 
în
din 1966, 
grupului 
sătmărean, o

care au fost construc
țiile lui preferate de-a 
lungul acestui impre
sionant șir de ani 
creatori. Ne-a răspuns 
simplu :

— Toate deopotrivă 
mi-s dragi, nu numai 
pentru că în toate am 
pus ceva din sufletul 
meu, ci și pentru că. 
odată cu fiecare con
structiv înălțată, am 
reușit să formăm noi 
generații de construc
tori, puternic legați 
sufletește de mine și 
tovarășii mei...

Nu de mult „oame
nii lui Pop", cum li se 
spune pe aici con
structorilor din colec
tivul său, au izbutit să 
predea, cu o lună mai 
devreme decît preve
dea termenul, o nouă 
capacitate de produc
ție la întreprinderea 
„Mondiala".

Am vizitat recent a- 
cest obiectiv. E aici o 
animație și un 
măt de muncă și crea
ție exemplare, 
maistrul Pop nu l-am 
mai întîlnit însă. Ple
case la alte puncte de 
lucru unde are răspun
deri. în urma lui lă
sase o construcție de 
toată frumusețea. Și 
încă un șir de punți 
durabile, de lumină si 
căldură tovărășească, 
între el și cei din jur.

frea-
Pe

Octav GRUMEZA
Desen de T. ISPAS

0 pseudo justificare frecvent invocată: „nu ne ajunge forța de muncăif
(Continuare în pag. a IV-a)

... J7 0 REȚETĂ SIGURĂ, verificată și prin experiența I.M.U.G.-Bucureștii:
CU PRILEJUL ÎNCETĂRII DIN ViAȚĂ

A TOVARĂȘULUI EDVARD KARDELI

LUCRUL LA MAI MULTE MAȘINI
Această experiență

demonstrează
• Cu același poten

țial uman, un mare 
izvor de creștere a 
productivității muncii

• In trei schimburi, 
la nouă mașini, in ioc 
de 27, lucrează doar 
13 muncitori

• Nu efort fizic su
plimentar, ci un plus 
de efort organizatoric

Zi normală de lucru. Prin urmare, 
în secție se întimplă tot ceea ce tine 
de alcătuirea unei zile normale — 
mașinile de așchiat și-au început 
dis-de-dimineată travaliul obișnuit, 
macaralele aleargă de colo-colo in 
grija lor diurnă de a se ști de folos. 
Un transportor nevăzut leagă între 
ele secțiile de prelucrare ale între
prinderii. tactul lui obligînd ia 
promptitudine, la exactitate în rezol
varea treburilor producției. Aici, la 
secția de prelucrări mecanice se află 
..ecluza" principală. Orice staționare 
peste standardul temporal prevăzut 
poate dezavantaja fluxul procesului 
tehnologic global, poate afecta rezul
tatul zilei, al săptămînii. al lunii, al 
anului.

întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic și-a tăcut planul pe ianuarie, 
asa cum l-a realizat și pe întregul an 
1978. așa cum și-l face de ani de 
zile. Cu o zi inainte a avut loc adu
narea generală a oamenilor muncii și 
nimeni nu se îndoiește, cunoscînd 
tonul decis al dezbaterii, că există

condiții pentru realizarea integrală a 
planului și in acest an decisiv pen
tru întregul cincinal. Chiar dacă nu 
toate lucrurile, așa cum stau acum, 
sint de natură să evite durerile de 
cap. Un asemenea capitol dificil, si 
nu în proporții neglijabile, il consti
tuie asigurarea, la nivelul cerințelor, 
cu forjă de muncă a secțiilor produc
tive.

— întreprinderea are nevoie de 
cadre de bază in diferite comparti
mente, dar, mai ales, în sectorul pre
lucrător. ne spune ing. Sorin Sava. 
Din păcate, o asemenea problemă, 
știm bine, nu se rezolvă de pe o zi 
pe alta. în aceste condiții trebuie 
găsite soluții, trebuie făcute eforturi 
mai mari din partea tuturor pentru 
a compensa lipsa unor meseriași de 
bază.

— Vă lipsesc mulți ?
— în secția noastră de prelucrări

Neaqu (JDROIU

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Dragă tovarășe Tito,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român al Con

siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporulu 
român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Prezidiului Republici 
Socialiste Federative Iugoslavia. Comitetului Central al Uniunii Comuniștiloi 
din Iugoslavia, tuturor comuniștilor și popoarelor iugoslave cele mai pro
funde condoleanțe pentru încetarea din viată a tovarășului Edvard Kardeli 
membru al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, membn 
ai Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
militant neobosit in slujba cauzei păcii, libertății, independentei, democrație: 
Si socialismului, prieten al poporului român.

Eminent conducător de partid și de stat, fiu credincios al popoareloi 
iugoslave, tovarășul Edvard Kardeli și-a consacrat, alături de dumneavoas
tră, dragă tovarășe Tito. întreaga viată idealurilor clasei muncitoare alt 
maselor populare pentru eliberare națională și socială, a adus o contribuție 
remarcabilă la victoria în războiul popular de eliberare și la succesul revo
luției socialiste, la edificarea Iugoslaviei noi și la afirmarea ei in viate internațională.

tn inaltele funcții ce l-au fost încredințate de partid, tovarășul Edvarc 
Kardeli a militat statornic și a adus o contribuție de seamă la întărire: 
prieteniei, solidarității si colaborării multilaterale dintre partidele și tărilt 
noastre, dintre popoarele român și iugoslave.

împărtășind marea durere a popoarelor iugoslave, a dumneavoastră, drag' 
tovarășe Tito. in aceste momente de adîncă tristete. doresc să exprim sen
timentele noastre de profund regret și să vă rog să transmiteți intreag; 
noastră compasiune familiei îndoliate.

(Continuare in pag. a II-a) NICOLAE CEAUȘESCU
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FAPTUL
DIVERS
Banii
din batistă

Cuvîntul cititorilor

OAMENILOR MUNCII

Răspunsul uitat
funcție de

aproape 2 000 
află in patri- 
județean din

Imagine din modernul cartier „Drumul Taberei"
Eoto : E. Dichiseanu

CUVÎNTUL

„Cu toate că mai am un pas 
pină trec pragul celor 80 de ani 
— ne scrie Mihai Milu din Ro
man — vederea nu m-a lăsat și 
nu e zi să nu citesc ziarul, să 
văd și eu ce mai e prin lumea 
largă. Așa am citit și la „Faptul 
divers" despre oamenii de ome
nie care găsesc acte și bani pier- 
duți de alții și nu se lăcomesc. 
La puțin timp, după ce răposase 
soția, m-am dus in oraș după 
cumpărături. Nu știu cum s-a 
intimplat, dar am pierdut toți 
bănuții pe care-i aveam intr-o 
batistă. Am făcut cale întoarsă 
prin locurile pe unde umblasem, 
intrebind din om in om dacă nu 
mi-au găsit batista. „Eu ți-am 
găsit-o, moșule" — sare de colo 
un tinerel, care mi-o și pune in 
mină. Am aflat atit doar că-i 
zice Pavel, că e muncitor și elev 
la seral, li doresc numai bucurii. 
Să tot ai așa copii".

Minerva 
de la... 
Bălănesti•

O frumoasă statuetă a vestitei 
zeițe Minerva ar fi rămas, poate 
pentru totdeauna, necunoscută, 
dacă... Dacă, intr-o bună zi, în
vățătorul Matei Păsătoiu, din 
comuna Bălănești, județul Gorj, 
n-ar fi organizat o excursie cu 
elevii săi in zona pîriului Ama- 
radia, care străbate localitatea, 
tn timp ce cițiva copii se jucau 
cu pietricele în albia pîriului, au 
observat, deodată, cu uimire, un 
obiect ciudat, sedimentat in ma
lul din apropiere. De-abia la 
lecția de istorie și-au dat seama 
de importanța deosebită a desco
peririi făcute.

Statueta, bine conservată, a 
fost prelucrată din bronz și au
rită. Acum, după 
ani, „Minerva" se 
moniul Muzeului 
Tirgu Jiu.

Uitată 
în spital
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O fetiți, pe nume Nicoleta 
Izgăreanu, a fost internată la 
secția de pediatrie a Spitalului 
județean Constanța, in vara anu
lui trecut. Acum a început să 
gingure, ca toți copiii de virsta 
ei. primele cuvinte : „mamă", 
„tată". Numai că mama ei, Eu
genia, ca și tatăl, Viorel Izgă
reanu, fost șofer la l.T.A. Con
stanța, nu-și mai aduc aminte de 
ea, din clipa in care au adus-o 
la spital. Ca urmare, s-au în
ceput investigațiile in Constanța 
și prin alte localități ale județu
lui in speranța că se va da mă
car de urma unuia din cei doi 
părinți, dar degeaba. Dacă ii în- 
tilniți pe undeva, aduceți-le 
aminte că Nicoleta, voinică și 
sănătoasă, împlinește marți, 13 
februarie, un an de viață și că-i 
strigă mereu : „mamă", „tată"...

Petrecăreți
Costică Cirjontu din Brașov 

s-a dus cu un prieten să bea o 
„tărie" la bufetul din Valea Răcă- 
dăului. Găsindu-l inchis, au por
nit spre Dimbul Morii. Celor doi 
li s-a mai alăturat un amator 
de petrecere. S-au tot „cinstit" 
ei pină ce umbrele nopții au cu
prins toată valea Timișului. Cu 
aburii băuturii in cap, Costică 
s-a urcat la volan și a pornit cu 
cei doi petrecăreți spre Brașov. 
Numai că, la un moment dat, 
n-a mai putut să distingă bine 
drumul și nici semnalizările, iz- 
bindu-se violent de un auto
vehicul rămas in, pană. Amicii 
lui de pahar și-au pierdut viața.

e

Brezuița, 
bătrinică 

nume

Nu mai 
singură 
pe lume

Trăiește in comuna 
județul Mehedinți, o
împovărată de ani, pe 
Elena Toma. O bătrinică singură 
pe lume, căreia rareori ii bătea 
cineva la ușă. Pină deunăzi, 
cînd ograda i s-a umplut de gla
suri ca niște clopoței de argint. 
Veniseră școlarii unei clase pen
tru a-i da o mină de ajutor. Cit 
ai zice „Bravo lor !“, s-au și apu
cat de treabă : care la dereticat, 
care la măturat și spălat. Cei 
mai voinici au pus mina pe to
poare și i-au tăiat o grămadă de 
lemne, să-i ajungă pină o ieși 
iarba verde. Fapt pentru care 
bătrina le urează să crească 
mari, să aibă numai bucurii.

ieri pe 
am găsit 
unde in-

O eroare 
penibilă

lntr-un plic primit 
adresa rubricii noastre 
un alt plic, in stingă,
tîlnești de obicei reproduceri de 
artă sau peisaje pitorești, plicul 
din... plicul primit reprezintă 
portretul 
inimilor ____ _
Bălcescu. Deasupra portretului, 
inscripția : 130 de ani de la re
voluția burghezo-democratică. 
Deci un plic jubiliar. Sub portret, 
explicația : Nicolae Bălcescu, is
toric și ginditor democrat revo
luționar. Pînă aici, corect. Eroa
rea intervine însă la perioada in 
care ni se spune că a trăit : 
1819—1832 ...E, vădit, o penibilă 
greșeală de tipar (Bălcescu a 
murit în 1852 !). Avînd in ve
dere marele tiraj în care se răs- 
pindesc asemenea plicuri jubilia
re și faptul că, in afară de va
loarea lor filatelică, au și un rol 
instructiv, se cer, neîndoielnic, 
mai multă atenție și grijă...

unui înaintaș scump 
noastre : Nicolae

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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DE LA POPULARIZAREA 
MĂSURILOR-

Zilele trecute s-a desfășurat la Slo
bozia plenara Comitetului județean 
de partid Ialomița, cu activul din 
agricultură. Primul secretar al comi
tetului județean a insistat asupra 
sarcinilor deosebite ce revin organe
lor și organizațiilor de partid din co
mune. tuturor lucrătorilor din acest 
important sector al economiei, pre
cum și noilor organisme ce se 
creează.

După plenară ne-am stabilit „pos
tul fix" in zona consiliului unic agro
industrial Dragalina. Participăm la 
adunarea generală a oamenilor mun
cii de la I.A.S. Jegălia. Aprobarea 
hotărîrii Comitetului Central este u- 
nanimă. Se pun întrebări, destul de 
multe, privind modalitatea aplicării 
ei. Tovarășii Ion Știucă, secretar al 
comitetului județean de partid, șl 
ing. Florea Pîrlogea. directorul trus
tului I.A.S., poartă un 
dialog deschis, de la 
om la om cu cei de față, 
întrebările se țin lanț. 
Răspunsurile Ie clarifi
că rînd pe rînd. Se a- 
rată că retribuirea me
canizatorilor. a spe
cialiștilor se va face în 
cantitatea și calitatea produselor ob
ținute. Un vorbitor pune accentul pe 
o cerință esențială : „Disciplina 
muncii, care înseamnă pentru co
muniști disciplină de partid, este 
obligatorie și pentru comunistul 
membru cooperator, si pentru comu
nistul specialist. în condițiile unei 
agriculturi modeme, ordinea și disci
plina sînt sămînta cea mai produc
tivă". S-a vorbit apoi despre necesi
tatea de a se adopta o nouă optică 
în folosirea dotării tehnice : nici un 
tractor să nu mai circule fără două 
remorci încărcate — s-a spus. „Ca o 
primă măsură — a spus maistrul 
Gheorghe Zafiu. secretarul comitetu
lui de partid din I.A.S. Jegălia — 
ne-am gîndit la adaptarea muncii 
organizației de partid la cerințele ac
tuale. Prevederile din planul de ac
tivitate. alcătuit la sfirșitul anului 
trecut pentru trimestrul I, au fost

■ revăzute și schimbate corespunzător 
noilor sarcini care ne revin".

...Adunarea cooperatorilor din Ște
fan Vodă. Comunistul Gheorghe Petcu 
a tinut să remarce : „Unitatea noas
tră se află pe drumul redresării eco
nomice. Hotărirea vine să ne sprijine 
în modul cel mai concret. Eram vecini 
de răzor cu I.A.S. Drumul Subțire, 
irigam cu aceeași apă. aveam același 
pămînt. dar producțiile noastre erau 
mult mai mici. Avem acum convin
gerea că. lucrînd grupat, beneficiind 
de asistentă tehnică mai calificată, de 
tehnologii moderne, unitatea noastră 
va ieși din impas".

In timp ce consiliul unic agroindus
trial Dragalina își pregătește consem-

DRAGALINA-
IALOMIȚA

LA APLICARE
narea actului de naștere, sub impulsul 
organizațiilor de partid. întrajutora
rea a și început să-și spună cuvîntul. 
Activistul comitetului județean de 
partid, tovarășul Ion Trifon. împreu
nă cu ing. Constantin Șandru. direc
torul S.M.A.. au luat măsuri ca două 
grupe de tractoare, de la secția Ște
fan Vodă, condusă de Constantin Ivan, 
și de la cea din C. Brîncoveanu, con
dusă de Constantin Alexandru, să 
treacă imediat la arat pe terenurile 
I.A.S.-urilor din Drumul Subțire și 
Jegălia.

La atelierul mecanic, comunistul 
Matei Dumitru ne-a vorbit despre o 
acțiune interesantă : „Organizațiile 
de partid de la S.M.A. și sectorul de 
mecanizare al I.A.S. au înțeles că 
unificarea sectoarelor de mecanizare 
se realizează nu numai in scripte, 
prin transferul mijloacelor fixe de la 

o unitate la alta; s-a pus 
accentul pe comasarea 
sarcinilor ce revin celor 
două sectoare, astfel ca 
potențialul nou, mult 
sporit, care rezultă din 
aplicarea noilor măsuri 
să fie valorificat de

plin de mecanizatori".
...Membrii comitetului comunal de 

partid din Dragalina se întrunesc 
seara Intr-o ședință — putem s-o nu
mim — extraordinară. Se apreciază 
că desfășurarea adunărilor generale 
ale cooperatorilor nu înseamnă înche
ierea acțiunii de popularizare si ex
plicare a conținutului măsurilor adop
tate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. Dimpotrivă, această acțiune 
va trebui continuată cu și mai multă 
intensitate, prin toate mijloacele pro
pagandei. De altfel, imediat după pu
blicarea documentelor plenarei, au 
fost inițiate ample acțiuni pentru 
popularizarea lor : activizarea gazete
lor de perete, a propagandei vizuale, 
instruirea propagandiștilor pentru în- 
vățămîntul de partid și agrozooteh
nic. antrenarea cadrelor didactice 
pentru introducerea în programul ore
lor de cunoștințe social-economice a 
ideilor politice ce decurg din preve
derile hotărîrii C.C. al P.C.R. sint 
doar cîteva din măsurile luate. La 
acestea adăugăm si faptul că stațiile 
de amplificare din Dragalina. Peri- 
șoru si Ștefan Vodă prezintă zilnic 
cite un capitol din hotărirea C.C. al 
P.C.R.. comentat cu exemplificări 
concrete de către cadrele de condu
cere si specialiștii din comună. încă 
o însemnare : toate tractoarele lu
crează acum la arat în schimburi 
prelungite, servind unitățile agricole 
de stat si cooperativele agricole.

Mihai V1ȘOIU

Lucrul la mai multe

(Urmare din pag. I)

SUBIECTUL CENTRAL AL ADUNĂRII 
COOPERATORILOR

...Adunare în comuna Largu. Ingi
nerul șef al cooperativei agricole cri
tică. isi face si autocritica, formulea
ză propuneri pentru certa ce înseamnă 
aici „problema centrală — cele 1 000 
de hectare de nisipuri mișcătoare". 
Cu ani în urmă pe aceste terenuri au 
fost executate lucrări de îmbunătățiri 
funciare, dar a lipsit experiența, iar 
asistenta tehnică a fost defectuoasă. 
„Organizatorul de partid, avînd și ca
litatea de președinte al consiliului 
unic agroindustrial — a spus el — va 
avea posibilitatea de a iniția acțiuni 
comune, de întrajutorare : noi cu 
forța de muncă, cu hărnicia oamenilor 
pe de-o parte, iar specialiștii consi
liului, pe de altă parte, vom aduce pe 
rod cele 1 000 de hectare".

...Eveniment important în viata lo
cuitorilor satelor Lunca si Bălteni : 
adunarea generală a cooperatorilor 
pentru unificarea celor 
două cooperative agrîco- 
le. Li se vorbește coope
ratorilor despre avan
tajele unificării: apli
carea tehnologiilor mo
derne, o rotație mai 
bună a culturilor, folosi
rea mai eficientă a utilajelor șl forței 
de muncă. Iată și o primă propunere ce 
urmează să fie realizată cu forțe 
unite si cu sprijinul consiliului unic : 
construirea unui canal de desecare în 
scopul redării în circuitul agricol a 
unei importante suprafețe de teren 
băltit.

...Ne aflăm la adunarea cooperato
rilor de la fermele vegetale ale coo
perativei agricole din comuna Rușetu. 
Discuțiile sînt vii. Cooperatorul Ni
colae Căsaru dorește explicații in le
gătură cu rotatia culturilor. Secreta
rul de partid, Nicolae Seicaș, arată că 
noul consiliu unic va fi titular de 
plan si prin urmare va aplica mai 
bine rotatia culturilor pe întregul te
ritoriu al consiliului. Comunistul Ion 
Iordache critică faptul că anul trecut 
a lucrat cu cel mai bun mecanizator 
— Costică Drăghici — dar în timpul 
verii, acesta a fost trimis la transpor
turi rutiere. nerespectîndu-se compo
nenta formațiilor mixte. I se arată 
cum se va proceda prin aplicarea 
noilor măsuri astfel ca asemenea ne
ajunsuri să nu se mai repete.

Seara tirziu. schimb de păreri între 
membrii comitetului de partid. Se 
ajunge la concluzia că, pentru a se 
valorifica în timpul cel mai scurt pro
punerile formulate in adunările ge
nerale. pentru ca încă din primele 
zile ce vor urma semnării actului de 
naștere al consiliului unic agroindus
trial din Rușetu acesta să-și poată 
îndeplini toate atribuțiile, sînt nece
sare conceperea unitară, judicioasă a 
activității celor trei comitete comu
nale de partid, care sînt cuprinse în

RUȘEȚU- 
BUZAU

teritoriul consiliului unic, coordonarea 
si conlucrarea strinsă dintre aceste 
comitete.

Ziua următoare. Comitetele comu
nale de partid din raza de activitate 
a viitorului consiliu. îndrumate de 
activiști ai comitetului județean, au 
elaborat un plan scurt șl clar de acti
vitate al consiliului unic cu aplicabi
litate imediată. Spicuim din el : in
ventarierea pînă la 5 martie a tutu
ror terenurilor nefolosite sau folosite 
neeficient ; pînă la 28 februarie vor 
fi terminate arăturile pe 800 hectare 
rămase nearate ; reparațiile la trac
toarele si mașinile agricole vor fi ter
minate pînă la 28 februarie ; 25 fe
bruarie. ultimul termen pentru în
cheierea aprovizionării cu semințe ; 
iar pînă atunci organele de conducere 
colectivă ale unităților agricole vor 
da în primire formațiilor de mecani

zatori și formațiilor mix
te suprafețele de teren 
repartizate în acord glo
bal ; pînă la 1 martie se 
va încheia fertilizarea cul
turilor și vor fi adminis
trate toate îngrășămintele 
existente In unități ; pînă 
va fi întocmit un studiuIa 30 mal

privind ridicarea potențialului pro
ductiv al celor peste 1 000 hectare cu 
nisipuri mișcătoare din comuna Largu 
și al celor 200 de hectare sărăturate 
la cooperativa C-A. Rosetti.

Zeci și zeci de propuneri din adu
lările generale au căpătat întruchi
pare în planul operativ al consiliului 
unic. S-a trecut apoi la „asimilarea" 
sarcinilor din acest plan de către or
ganizațiile comunale de partid, la re
partizarea de sarcini concrete orga
nizațiilor de bază, comuniștilor.

Sub impulsul organizațiilor de 
partid, acțiunile de cooperare au de
marat: • Organizația de partid'de la 
stațiunea de cercetări zootehnice din 
Rușetu a analizat posibilitățile de a 
sprijini unitățile agricole. întocmin- 
du-și un program in acest sens ® O 
echipă de specialiști s-a deplasat la 
sectoarele zootehnice ale cooperativei 
agricole Rusețu pentru a acorda asis
tență tehnică • Au fost livrate coo
perativei agricole din 
disponibile • Cele 10 
mise de stațiunea de 
adunarea generală a
din Rușetu lucrează acum pe tere
nurile acesteia • Săptămina viitoare 
Va fi organizat la stațiune un schimb 
de experiență cu toți specialiștii din 
zootehnie de pe raza consiliului unic. 
Dar despre această acțiune, ca și 
despre altele, vom relata în zilele 
următoare.

Largu furaje 
tractoare pro- 
mecanizare la 
cooperatorilor

Constantin VARVARA

Bucuroși de oaspeți...

Oprea Nicula, președintele consi
liului oamenilor muncii, ștefan 
Rogoz, șef birou plan la întreprin
derea industria laptelui Brasov : In 
numărul său din 5 decembrie 1978, 
ziarul „Scinteia" a publicat la aceas
tă rubrică o scrisoare a noastră, 
sub titlul „Lapte proaspăt... de la 
sute de kilometri".

în urma publicării acestei note, 
era de așteptat ca Departamentul 
I.A.S. și Departamentul industriei 
alimentare din Ministerul Agricul
turii si Industriei Alimentare, pre
cum si forurile de resort din județul 
Brașov, să intervină cu măsuri 
energice pentru curmarea acestei 
anomalii. Cert este că „rezolvarea" 
propunerii noastre s-a rezumat 
doar la obligarea conducerii I.A.S. 
Prejmer să livreze 5 000 litri lapte, 
din cei circa 30 000 litri cît reali
zează zilnic, pentru unele consumuri 
colective. Aceasta, probabil să nu 
se spună că semnalarea noastră n-a 
fost luată în seamă. Modul cum s-a 
procedat in acest caz. ori mai exact 
cum nu s-a intervenit. 11 conside-

răm ca o nesocotire a sesizărilor 
cetățenilor.

Dacă insistăm ca cele două I.A.S. 
din zona preorășenească a Brașo
vului — Prejmer și Codlea — să 
contribuie la aprovizionarea popu
lației orașului nostru cu lapte proas
păt și produse lactate proaspete, o 
facem din conștiința că interesele 
societății în general și cele ale oa
menilor muncii din municipiul Bra
șov. în special, trebuie puse deasu
pra intereselor înguste, de grup sau 
ale unor persoane care se opun să 
livreze_lapte proaspăt, preferind să-l 
transforme în brînzeturi fermentate.

Nota redacției. Deși au trecut 
două luni de la publicarea notei 
„Lapte proaspăt... de la sute de ki
lometri". nici pînă în prezent re
dacția n-a fost 
măsurilor luate 
anomaliilor. Au 
rile vizate că. . 
rilor art. 64 din Legea presei, au 
obligația să răspundă. în scris, zia
rului la materialele 
opinii critice cu privire la 
tea lor. în termen de 30

Vitregă ospitalitate.
în- 
am 

în
Octavian P. — Satu Mare : 

tr-una din zilele lunii ianuarie, 
fost in interes de serviciu 
București și am locuit la hotelul 
„Capitol". A patra zi de la sosire, 
cînd nu-mi terminasem încă mi
siunea și nu aveam de gînd să pă
răsesc hotelul, mi-am găsit, seara, 
obiectele personale aruncate alan
dala la recepție. Recepționerul de 
serviciu mi-a spus să-mi caut ca
meră în alt hotel, deoarece în cea 
ocupată de mine a cazat alti oas
peți. Abia după aproape 3 ore de

mașini
mecanice lucrează acum aproape 600 
de oameni. După calculele pe care 
le-am făcut, am mai avea nevoie de 
cel puțin 200.

— Cum o scoateți la cap ?
— Avem un curs de calificare 

chiar acum. Deci vom fi. în viitorul 
apropiat, mai multi. Deocamdată sîn- 
tem citi sintem și trebuie să facem 
planul la toti indicatorii. Ne-am gin- 
dit în fel și chip cum să împăcăm 
cit mai bine treburile și se pare că 
nu ne-am bătut capul degeaba. în 
mod esențial ne sprijinim pe mese
riașii noștri de bază care lucrează la 
mai multe mașini.

Este un merit incontestabil al aces
tui colectiv că în loc de pseudo jus
tificări — așa cum se întimplă nu 
rareori în alte unități — de felul „nu 
ne ajunge forța de muncă, nu avem 
destui muncitori calificați" — aici s-a 
aplicat soluția, verificată de practică, 
a lucrului la mai multe mașini.

Nu este greu nimănui să înțeleagă 
dificultățile pe care le presupune 
aplicarea acestei soluții. Una este să 
răspunzi de o singură mașină, de o 
singură piesă. în fond să ai o singură 
grijă și altceva să te împărți între 
2—3 mașini în același timp, să Ie 
dirijezi mersul ca și cum ar forma 
un singur agregat.

Schimbul de dimineață. De felul 
cum lucrează primul schimb, de pri
ceperea și promptitudinea soluționă
rii treburilor aflate azi în grafic este 
condiționat bilanțul ce va fi rostit 
mîine, la ieșirea din schimbul trei.

— Noi nu facem asta de azi. de 
ieri, mă asigură maistrul Ștefan Pa- 
nalt, responsabil peste strungurile 
carusel si borwerkuri. Faceți și dv 
un calcul. Avem un carusel de 3 200 
mm. Altele de 2 500, 2 000 si 1 500 mm. 
în total 11. înmulțiți cu trei...

— Vă referiți la cele trei schim
buri ?

— Nici nu ne-am permite să lu
crăm altfel. Deci 11 X 3 ar însemna 
33 de oameni. Noi sîntem în total 24 
și asigurăm funcționarea tuturor a- 
cestor mașini. Tot la mine intră ma
șinile de frezat și alezat, nouă la nu
măr. Și aici. 9 X 3 ar însemna 27 de 
muncitori. în realitate lucrează 13.

— Cum se rezolvă efectiv distri
buirea oamenilor la mașini, pe repe
re. pe operații ?

— Totul pornește de la organizarea 
lucrului. După cum se știe, pe ma
șinile carusel se prelucrează piese de 
gabarit mare. O prelucrare poate să 
dureze si o oră. chiar două. In acest 
timp, cit mașina ținută sub ochi de 
la distanță lucrează singură, munci
torul poate regla pentru lucru o altă 
piesă pe altă mașină. Asta e grija 
mea : să văd cine poate prelua strun
gul care se eliberează la o anumită 
oră. ce poate face băiatul a cărui ma
șină o anumită durată de timp se 
află în regim de așchiere.

Pe Constantin Zamfir îl și reperăm 
în perimetrul strungurilor carusel.

— Dacă lucrul a fost bine organi
zat, nu avem motive să ne văităm. 
Cît durează prelucrarea piesei aflate 
acum la strunjit. eu mă ocup de re
glarea altui strung. Uitați-vă. acolo

e paralelul de 6 000. în timpul prelu
crării valțului montat chiar acum pe 
el, strungarul respectiv primește de 
lucru pe mașina de alături. Ca să nu 
se piardă timp. într-adevăr maistrul 
trebuie să aibă mereu situația in 
mină.

Unul dintre cei „unu și unu“ este 
și Dumitru Batcu. frezor, prezent în 
întreprindere de 24 de ani. din vre
mea aceea cînd fabrica se reducea la 
atelierele romantice de pe strada 
Viilor.

— Eu lucrez la frezarea roților 
dințate. Avem 4 mașini, iar noi sîn
tem 5 oameni împărțiți in trei schim
buri. Acum, dimineață, sint eu _ cu 
Ungureanu. De noapte a fost Spînu 
Nelu. După masă vine Popa Ion și 
cu un băiat mai nou Ia noi. Ne îm- 
pârțim în sector în funcție de volu
mul și de dificultatea lucrărilor.

L-am găsit reglînd o mașină în ve
derea intrării pe rol. Vecina ei lu
crează. O freză se află in revizie. 
A patra se apropie de finalul ope
rației. urmind a fi imediat luată în 
primire pentru schimbarea piesei.

— Noi sîntem o întreprindere de 
unicate. îmi explică inginerul Sorin 
Sava. în aceste condiții, fragmenta
rea lucrului la mașină din cauza 
Succesiunii întîmplătoare la prelucrat 
a reperelor ne dăuna considerabil. 
Ce facem acum ? La fiecare început 
de lună ordonăm piesele apropiate 
între ele. dimensional și după tipul 
de operații necesare, pe grupe. Le 
înscriem în borderouri. Cînd maistrul 
primește lucrarea, el le poate repar
tiza pe aceleași mașini, la aceiași oa
meni. economisind mult timp prin 
suprimarea repetării operațiilor pre
gătitoare. Uneori; din 20 de poziții 
aparente rezultă practic 4—5. Loti- 
zîndu-se astfel, economia de timp va 
apărea automat si la celelalte puncte 
de lucru care urmează.

— Cum ajută, mai explicit, aceas
tă măsură la suplinirea lipsei de for
ță de muncă ?

— Avantajele 
sențială rămine 
putea mult mai 
la nivelul atelierului. întrucît cunoști 
exact datele problemei. Pe de altă 
parte, depistăm în acest fel și pie
sele de complexitate mare, a căror 
introducere în fabricație presupune o 
pregătire superioară. Experiența ne-a 
învățat că așa nu vom mai irosi din 
timpul mașinii, ținînd piesa prinsă 
în universal, iar noi abia atunci 
transpirînd să înțelegem desenul și 
în ce ordine ne cere să lucrăm.

La plecare, străbatem din nou hala 
numai zumzet, pompind ca o inimă 
bine reglată fluidul necesar impus 
de functionarea normală a întregului 
sistem anatomic care îl reprezintă fa
brica. Există aici. în întinderea sec
ției. locuri goale, spatii libere care de 
obicei ies la lumină sub forma nedo
rită a pagubei. Nu este cazul aici 
unde ne aflăm. Nu se bagă de sea
ma punctele albe, prezente, e drept, 
în scriptele întreprinderii, ale secției.

Acolo. în dreptul lor. prin pri
ceperea oamenilor, prin dîrzenia lor, 
lună de lună si an de an. creionul 
scrie de fiecare dată același cuvint. 
de frumoasă rezonantă : REALÎZAT 1

Băile Herculane se 
află, pe Valea Cernei, 
spre capătul de vest 
al Carpaților Meridio
nali la 5 km de DN 6. 
Băile Herculane sînt 
cunoscute de aproape 2000 ‘ - - - 
sînt 
lele 
rite 
este 
odihnitor și ușor sti
mulativ. Valoarea deo
sebită a Băilor Hercu
lane 
rele 
tive, 
nele 
fată.
55° C. Acțiunea tera-

de ani. Iernile 
aici blinde, iar zi- 
de vară sînt înso- 
și senine. Aerul 
curat, ozonificat,

o conferă izvoa- 
termale radioac- 
care ating în u- 
locuri, la supra- 

temperatura de

peutică a apelor de la 
Herculane se datorea
ză atit compoziției lor 
chimice, cît si termali- 
tății. La Herculane se 
tratează boli reuma
tice cronice, gineco
logice, boli de piele, 
boli ale aparatului di
gestiv.

Stațiunea și Valea 
Cemei oferă prilejul 
unor plimbări și ex
cursii plăcute la Grota 
Haiducilor, Piscul Dra- 
galina, Crucea Albă, 
Grota Șerban, la cas
cadă sau la Șapte Iz
voare și la 
aburi, 
nei se

Grota cu 
în stingă Cer- 
află rezervația

forestieră de pe mun
tele Domoglcd (1100— 
1 300 m) cu elemente 
submediteraneene. ca 
stejarul pufos, nucul 
sălbatic, vișinul tur
cesc, pinul negru de 
Banat ș.a. Din stațiu
ne se organizează ex
cursii Ia Orșova, Dro- 
beta-Tumu Severin și 
Clisura Cazanelor.

( Informații suplimen
tare și 
locuri
I.T.H.R. din str. Men
deleev nr. 14, bd. 1848 
nr. 4, bd. N. Bălcescu 
nr, 35, bd. Republicii 
nr. 68, Calea Griviței 
nr. 140.

rezervări de 
la filialele

sînt numeroase. E- 
posibilitatea de a 

bine organiza lucrul

Să notăm mai întîi o cifră : 141 256. 
Ea reprezintă numărul de case pro
prietate personală pe care cetățenii 
și le-au construit — în ultimii pa
tru ani — în regie proprie sau cu 
ajutorul statului în credite și exe
cuție. Un simplu calcul arată că 
peste 580 000 de oameni ai muncii 
s-au mutat, in perioada amintită, în 
case proprietate personală. Sint cifre 
care vorbesc de la sine despre mo
dul în care statul stimulează, atît 
cu mijloace materiale, cît si cu te
renuri, execuție si proiecte, con
strucția de locuințe proprii. Cerința 
pe care statul a pus-o și o pune în 
fața celor care își ridică asemenea 
case este însă aceea ca la amplasa
rea și construirea lor să fie respec
tate cu strictețe prevederile Legii 
sistematizării.

— Un model de ceea ce înseamnă 
aplicarea Legii sistematizării in con
strucția de locuințe proprietate per
sonală ii reprezintă — ne spune to
varășul inginer Mihai Voicu. vice
președinte ai Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Me
hedinți — zona străzii „Porțile de 
Fier" din orașul Orșova. Cele peste 
160 de case cu parter și două etaje 
nu numai că se încadrează în pre
vederile legii, dar in armonizare cu 
structura zonei conferă acesteia o 
valoare arhitectonică deosebită.

Asemenea ansambluri de locuin
țe proprietate personală, realizate 
în conformitate cu prevederile le
gale. au apărut aproape în toate 
județele. E suficient să amintim de 
cartierul Victor Babeș din Baia 
Mare, unde s-au construit peste 30 
de locuințe cu parter și două etaje, 
de cartiere similare construite in 
cqmuna Siriu din județul Buzău, 
comuna Drăgotești din județul Gorj 
și altele.

Am insistat asupra acestor cîteva 
exemple pentru a dovedi că aplica
rea Legii sistematizării, respectarea 
disciplinei în construcții sint — în

informată asupra 
pentru înlăturarea 
uitat, oare, foru- 
potrivit prevede-

cuorinzind 
activi ta- 
de zile ?

găsit unumblat, prin viscol, am
pat liber la hotelul „Palas". M-am 
întors din nou la „Capitol" să-mi 
iau lucrurile. Recepționerul de aici 
m-a întrebat dacă nu sînt dispus să 
accept să fiu cazat pe un pat 
pliant ! Mă întreb : oare nu putea 
să-mi ofere o asemenea alternativă 
de la început ? Și. in cazuri de for
ță majoră, de ce nu sînt ajutați 
oaspeții să-și găsească locuri de 
cazare prin dispeceratul hotelurilor, 
în loc să fie lisați la discreția bu
nului plac al recepționerilor ?

Pe scurt,
• Angajamente asumate ...dar ne

onorate. Am contractat un aparta
ment proprietate personală in blo
cul A 10 de pe strada Smirodava 
din municipiul Roman. La luarea 
în primire a acestuia am constatat 
o seamă de defecțiuni de construc
ție și finisaj. Grupul de șantiere 
Roman al I.J.C.M.-Neamț s-a anga
jat să facă remedierile necesare în 
termen de o lună. Dar au trecut 
mai multe luni și acesta nu și-a 
onorat promisiunile. Așteptăm in
tervenția consiliului popular muni
cipal. (Nicolae Onu, lăcătuș, între- 

y^prinderea de țevi Roman).

din scrisori
• Lumina nimănui. La baza de 

laminate nr. 1 din Peștișu Mare 
nu se lucrează de stabila seara si 
pină luni la ora șapte. în acest 
timp, ard aici continuu circa 100 de 
becuri de mare putere. (Vasile Gri- 
goraș, muncitor. Hunedoara).

• Brutăria există, piinea nu. în 
comuna Argetoaia. județul Dolj, 
s-a construit o brutărie modernă. 
Deși construcția a fost terminată și 
instalațiile montate de mai bine de 
un an. aceasta nici în prezent nu 
funcționează. Așa că sătenii trebuie 
să-și cumpere piinea tot de la oraș. 
(Un grup de cetățeni din comuna 
Argetoaia. județul Dolj).

locuin|e proprietate personală
fi

9

primul rînd — în interesul cetățe
nilor înșiși. Unii care nu au Înțeles 
acest lucru cred că dreptul pe care 
li-1 conferă legea de a-și construi 
locuință proprietate personală este 
sinonim cu dreptul de-a o construi 
oricum și oriunde.

— Deși prevederile Legii sistemati
zării sînt clare, deși noi. ca orga
nism de partid și de stat care îndru
măm consiliile populare — ne spune 
tovarășul inginer R. Dragomirescu, 
vicepreședinte al Comitetului pen-

nalâ. Ele vizează, în principal, folo
sirea excesivă de teren, neincadfa- 
rea în regimul de înălțime, neres- 
pectarea alinierii față de axa prin
cipală a străzii ș.a. In unele județe 
ca Argeș. Brașov. Buzău. Covasna. 
Harghita. Ilfov, Mureș, Prahova și 
Satu Mare s-au construit aproape 
1 000 (? !) de locuințe fără ca pro
prietarii lor să posede măcar autori
zația de construcție.

Dar nu numai atit Atunci cînd se 
Închid ochii in fata legii iși face loc

a respecta suprafața de teren afe
rentă pentru o construcție. Aseme
nea abateri s-au înregistrat, cu o 

Prahova,

• Cum acordă consiliile populare autorizațiile de con
strucție ? • Folosiri excesive de teren, nerespectări 
de perimetre, alinieri după planul fiecăruia ® Sînt 
bune măsurile de îndreptare, dar și mai bun controlul 

preventiv

tru problemele consiliilor populare 
— am atras atenția în repetate rin- 
duri asupra exigenței care tre
buie să se manifeste față de respecta
rea tuturor prevederilor legale, con
troalele efectuate arată că există un 
număr mare de abateri de la discipli
na în construcții, că se practică tot 
felul de „metode" pentru a se eluda 
prevederile legale. Mai grav este 
faptul că asemenea abateri nu pot 
fi socotite ca imprevizibile atita 
vreme cît autorizația de construc
ție o emite consiliul popular, cit 
timp terenul îl repartizează consi
liul popular, cît timp construcția lo
cuinței care, de regulă, durează 1—2 
ani. se desfășoară sub privirile or
ganelor sale de control.

în urma controalelor s-a con
statat că. In ultimii patru ani, 
s-au înregistrat peste 8 500 de cazuri 
de încălcare a prevederilor legale în 
domeniul sistematizării și a construc
țiilor de locuințe proprietate perso-

abuzul. Să amintim alte cîteva fapte. 
In trei județe “
Sibiu 
oblăduitori 
stat, peste 
odihnă și 
strucție și 
rimetrele construibile ale localităților 
respective. în județele Harghita și 
Satu Mare, unii președinți ai coopera
tivelor agricole și-au permis, cu de la 
ei putere, să înstrăineze terenurile 
obștii unor persoane care n-au ni
mic comun cu proprietatea ob
ștească.

O altă categorie de abateri de la 
prevederile legale îmbracă forme 
ceva mai camuflate, deși au in 
esență același efect — eludarea legii. 
Unii cetățeni solicită autorizații pen
tru repararea clădirilor sau a ane
xelor la locuințe și — pentru că nu 
sint controlați — iși construiesc în 
voie case noi lîngă cele vechi, fără 
a respecta regimul de înălțime, fără

Arad, Constanța și 
sînt construite, sub ochii 

al organelor locale de 
220 de cabane și case de 
fără autorizație de con- 
fărâ a fi încadrate în pe-

frecventă mai mare in 
Vrancea și Satu Mare.

Ceea ce n-au făcut 
populare respective — ____ ,_
aplice legea — au făcut organele 
de control care, la indicația condu
cerii partidului, au sancționat dras
tic pe toți cei vinovați. Subliniem 
aici citeva din măsurile luate. Pen
tru încălcări grave ale legislației în 
vigoare în executarea lucrărilor și 
procurarea de materiale au fost de
ferite organelor penale peste 30 de 
persoane din județele Arad. Bihor, 
Dolj și Ilfov. Circa 70 de autorizații 
de construcție emise în ultimul timp, 
care nu întruneau prevederile legii, 
au fost anulate. Unui număr de 
peste 120 de cadre cu munci de răs
pundere și funcționari din aparatul 
consiliilor populare, care n-au apli
cat prevederile legii în emiterea de
ciziilor privind atribuirea de terenuri 
și eliberarea autorizațiilor de con
strucții. care n-au verificat pe teren 
modul în care decurge execuția a- 
cestora, 11 s-au aplicat diferite sanc
țiuni. Toate acestea se cer însă în
soțite și de o muncă educativă de 
amănunțită explicare a legii.

Evident, controalele amintite s-au 
soldat cu măsuri menite să instau
reze ordine și disciplină în construc
ția de locuințe proprietate personală. 
Ca organe locale ale puterii de stat 
care răspund de aplicarea legii în 
acest domeniu, consiliile populare, 
primarii, in primul rînd, au datoria 
să asigure în toate localitățile un 
climat de înaltă responsabilitate 
pentru legalitate și disciplină, menit 
să asigure 
tă a 
tuat 
tial 
teri.

consiliile \ 
adică , să

în final aplicarea stric- 
legii. Si. desigur, controlul, efec- 
sistematic și exigent, este esen- 
pentru prevenirea oricărei aba-

Constantin PRIESCU
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Excelenței Sale
Generalului MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan
Am .aflat cu emoție și am fost profund impresionați de știrea confirmării i 

de către Curtea Supremă a Pakistanului a sentinței de condamnare la 
moarte a fostului prim-ministru al guvernului pakistanez. Zulfikar Aii 
Bhutto.

Tinind seama de contribuția deosebită pe care fostul premier pakistanez 
a adus-o la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre, In spiritul raporturilor prietenești statornicite intre România și 
Pakistan și fără a ne amesteca în treburile interne ale Pakistanului, vă I 
adresez dumneavoastră, domnule președinte, un apel umanitar de a manifesta 
clemență față de Zulfikar Aii Bhutto, de a opri executarea sentinței de 
condamnare la moarte, de a fi grațiat sau de a i se comuta pedeapsa.

Poporul român ar primi cu multă satisfacție un asemenea act care ar 
avea, fără îndoială, un profund ecou pozitiv pe plan internațional.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

--------------------------------- A APĂRUT:

Sesiunea Solemnă Comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste și Marii Adunări Naționale con
sacrată sărbătoririi a șase decenii de ia 

făurirea sfatului unitar român
1 decembrie 1978 EDITURA POLITICAPrimire la Consiliul de Miniștri

Cronica zilei
Luni dimineața sta deschis, in 

foaierul Sălii Palatului Republicii 
Socialiste România, o expoziție orga
nizată de întreprinderea de comerț 
exterior „Kovo", din R.S. Ceho
slovacă. Sinit prezentate aparate de 
măsură electrice și electronice, de 
tehnică de calcul, de birou și de la
borator, instalații de reglaj și piese 
electronice de bază, realizate de în
treprinderi de specialitate ceho
slovace.

Expoziția rămîne deschisă plnă la 
16 februarie.

(Agerpres)

LA ÎNCETAREA DIN VIATĂ
*

A LUI EDVARD KARDELI
Prezentarea de condoleanțe 

din partea conducerii de partid și de stat 
la Ambasada din București a Iugoslaviei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Zilele trecute am primit cu satisfacție telegrama de solidaritate, adresată 

de dumneavoastră in sprijinul propunerilor cu privire Ia accelerarea în 
continuare a reunificării independente și pașnice a patriei, expuse în De
clarația Comitetului Central al Frontului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei din țara noastră.

Vă exprim dumneavoastră, partidului, guvernului și poporului României 
recunoștință profundă pentru sprijinul șl solidaritatea activă și permanentă 
față de lupta dreaptă a poporului nostru pentru reunificarea patriei. Spri
jinul hotărît și solidaritatea poporului român și ale popoarelor iubitoare 
de pace din lume inspiră poporului nostru un mare entuziasm.

îmi exprim Increderfea că și In viitor relațiile de prietenie dintre parti
dele. guvernele și popoarele celor două țări ale noastre se vor întări și 
dezvolta și mal mult In lupta comună pentru pace, socialism, independență 
și egalitate.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura din Inimă succese șl mal mari 
In activitatea dumneavoastră.

KIM IR SEN
Secretar general

al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. a primit luni delegația eco
nomică din Republica Arabă Yemen, 
condusă de Ahmed Raid Barakat, 
ministru de stat la Ministerul Petro
lului și Resurselor Minerale.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
si diversificarea schimburilor comer
ciale. colaborarea si cooperarea eco-

★
în aceeași zi, la București a fost 

aemnat Acordul de cooperare econo
mică și tehnică Intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Arabe Yemen.

Acordul prevede dezvoltarea conlu
crării economice reciproc-avantajoase 
dintre cele două țări.

nomică dintre România Si R.A. Ye
men. în domenii de interes comun.

Au participat Constantin Niță. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Gheorghe 
Fulea. adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei.

A fost prezent Saleh Aii Al- 
Ashwal, ambasadorul R. A. Yemen în 
România.

★
Documentul a fost semnat de Con

stantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale. și de Ahmed Raid Barakat, 
ministru de stat la Ministerul Petro
lului și Resurselor Minerale.

(Agerpres)

tv

vremea

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt foarte recunoscător pentru mesajul pe care Excelența Voastră a fost 
atit de amabilă să ml-1 adreseze cu prilejul preluării sarcinilor mele in cali
tate de guvernator al Canadei.

Permiteți-mi să vă mulțumesc personal pentru acest mesaj șl să subli
niez convingerea mea că bunele relații ce există între cele două țări ale 
noastre vor continua să se dezvolte și să înflorească.

EDWARD RICHARD SCHREYER
Guvernator general al Canadei

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 șl ÎS februarie. In țară : Vreme 
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de lapovlță și ninsoare, in ju
mătatea de nord a țării șl sub formă 
de ploaie, lapovlță șl ninsoare in ce

lelalte regiuni. Vlnt moderat, eu Inten
sificări intre 80—100 de kilometri pe 
oră In zona de munte. Temperaturile 
minime vor a cuprinse Intre minus > 
șl plus 1 grade. Izolat mal cobortte In 
depresiuni, Iar valorile maxime Intre 
minus 4 șl plus 0 grade. Izolat — con
diții de polei. In București i Vreme 
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații, mal ales sub formă 
de ploaie. Vlnt moderat, cu intensifi
cări. Temperatura ușor variabilă.

PROGRAMUL 1

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

rie". Reluarea episodului 24
10,50 România pitorească
17.00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba engleză
17,43 Ruginoasa — popas în Istorie șl 

în actualitate
18,10 Din țările socialiste
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din «- 

gricultură
18.45 tara. Secvențe din manifestările 

tradiționalei societăți muzicale 
brăllene „Lira"

18,00 Invățămîntul politico-ideologic. în
trebări șl răspunsuri

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
80,00 In frumoasele cuvinte ale unei 

limbi comune
80,80 Seară de teatru : „Mizantropul" 

de Moliăre
88.23 Telejurnal

PROGRAMUL I
i

19,30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei
20.23 Album coral
20.45 Viața economică
21.20 Telex
21.25 Muzică de cameră
21,58 Inscripții pe celuloid

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

Din arene adunate...

100 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA FILARMONICII

„GHEORGHE DIMA" DIN BRAȘOV

Adunarea festiva
Teatrul Dramatic din Brașov a 

găzduit luni seara adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 100 de ani de 
la înființarea Filarmonicii „Gheorghe 
Dima“ din localitate. Au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, personalități ale 
vieții culturale și artistice brașovene, 
invitați din partea unor instituții de 
artă din țară, precum și un numeros 
public.

Tovarășul Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.. președintele con
siliului popular județean. a dat 
citire Mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu instituției sărbă
torite. S-a dat apoi citire decretu
lui prezidențial prin care se con
feră Filarmonicii „Gheorghe Dima" 
Ordinul „Meritul cultural" clasa I.

Mesajul și Decretul au fost primite 
de cei prezenți cu o deosebită sa
tisfacție, exprimată prin îndelungi 
aplauze.

Ilarion Ionescu-Galați, directorul 
instituției sărbătorite, a arătat că. 
de-a lungul celor o sută de ani de 
existență. Filarmonica' „Gheorghe 
Dirna". la pupitrul căreia s-au aflat 
reputati dirijori din tară si de peste 
hotare, s-a făcut cunoscută prin con
certe de mare succes, cuprinzind 
piese va’croase din repertoriul cla
sic si ontemporan românesc și uni
versal.

în continuare, au luat cuvîntul La- 
dislau Hegedus. secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Constantin Catrina. vicepre
ședinte al Comitetului județean pen
tru cultură si educație socialistă. Pe
tre Brâncuși, președintele Uniunii 
compozitorilor, Euven Mercus, di
rectorul Teatrului Dramatic din 
Brașov. Nagy Halmagyi Jozsef, zia
rist. Astrid Philippi, președintele 
comitetului sindicatului din cadrul 
Filarmonicii „Gheorghe Dirna", care 
au transmis colectivului* filarmonicii 
sărbătorite calde felicitări și urări de 
noi succese în înfăptuirea nobilei 
misiuni ce revine slujitorilor artei 
din țara noastră.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

„Colectivul Filarmonicii «Gheorghe 
Dirna» din Brașov își exprimă senti
mentele de nețărmurită recunoștință 
pentru grija necontenită ce o pur- 
tați artei și culturii românești, pen
tru îndemnurile mobilizatoare cu
prinse în Mesajul adresat instituției

noastre. Ordinul «Meritul cultural» 
clasa I. acordat filarmonicii brașo
vene cehtenare, capătă adinei rezo
nanțe pentru toți slujitorii artei și 
culturii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități de pe aceste me
leaguri.

întreaga tradiție culturală progre
sistă a Brașovului, care a îmbogățit 
de-a lungul veacurilor spiritualitatea 
națiunii noastre prin creațiile unor 
personalități de frunte Ca lacob Mu- 
reșianu, George Barițiu, Ciprian Po- 
rumbescu. Paul Richter. Gheorghe 
Dirna și mulți alții, își află, astfel, 
încă o dată, aleasa dumneavoastră 
recunoaștere și apreciere.

în anii construcției socialiste, con- 
tinuînd pe coordonate superioare mi
siunea educativă asumată. această 
instituție s-a integrat in mișcarea 
amplă, generală de emancipare a în
tregului popor. în conformitate cu 
dezideratele profund umaniste ale 
noii orînduirl.

Festivalul național al muncii și 
creației „Cîntarea României" gene
rează aspirații majore in activitatea 
colectivului Filarmonicii „Gheorghe 
Dima". care se preocupă permanent 
de promovarea unui repertoriu mi
litant. valoros din punct de vedere 
estetic, de perfecționarea continuă a 
măiestriei interpretative, precum și 
de diversificarea modalităților de pă
trundere în rindul celor mai largi 
mase de oameni ai muncii din orașele 
și satele județului Brașov.

în munca desfășurată fără precu- 
pețire pentru făurirea unui om nou. 
cu o înaltă conștiință socialistă, 
membrii colectivului nostru artistic 
găsesc un exemplu înalt mobilizator 
in activitatea pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, o desl’ășurați atît de in
tens pentru consolidarea destinului, 
nou și luminos al patriei socialiste.

Cu profund devotament și totală 
adeziune față de idealurile pentru 
care militați neobosit, vă asigurăm, 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom munci înzecit pentru a da viață 
îndemnurilor dumneavoastră, pentru 
a spori contribuția noastră la înflo
rirea spirituală și la prosperitatea 
României socialiste".

★
în cinstea evenimentului sărbăto

rit, orchestra Filarmonicii „Gheorghe 
Dima" a prezentat un concert ju
biliar.

în aceeași zi. pe clădirea filarmo
nicii a fost așezată o placă marcind 
împlinirea unui secol de existență a 
instituției brașovene.

(Agerpres)

E iarnă. Și afară plouă. Ce e mai 
interesant în sport se petrece deci 
în săli și pe patinoare acoperite.

...Rezultatul cel mai îmbucurător 
al acestor competiții l-a semnat, in 
săptămâna precedentă, tot Natalia 
Mărășescu. La puține zile după în
toarcerea din obositorul turneu de 
pregătire făcut la antipozi, atleta 
noastră nr. 1 a stabilit — pe pista 
circulară lungă de 180 metri a sălii 
de atletism de la Nepstadion din 
Budapesta — un record mondial pe 
distanța de 1 500 m (de fapt, și-a 
corectat cu două secunde propriul 
record suprem, pe care-I stabilise tot 
aici, cu un an în urmă), realizînd 
apoi și un record național la 800 m. 
Adăugîndu-se celor două recente per
formanțe mondiale (recorduri in pro
bele de o milă și de 2 000 m), aceste 
reușite ne determină să repetăm, cu 
satisfacție, ceea ce spuneam și cu 
două săptămîni în urmă : Natalia și 
antrenorul ei au pornit cu pași si
guri pe lungul drum care duce la 
atit de rîvnitul titlu olimpic. Pe cit 
îi știm de dotați, muncitori și ambi
țioși — au toate șansele de reușită. 
Să le urăm, încă o dată, mult spor 
în pregătire !

...Sîmbătă seara, la sala Floreasca 
din Capitală s-a produs un eveni
ment emoționant : o întreagă echipă 
feminină de baschet s-a retras de
finitiv din activitatea competiționalâ. 
Cornelia Taflan. Ecaterina Savu, 
Anca Demetrescu, Margareta Pruncu 
și Suzana Pirșu — căci despre ele 
este vorba — au hotărît să lase loc 
mai tinerelor talente, ele consacrin- 
du-se de-acum înainte profesiei. 
Clubul Politehnica București le-a 
mulțumit in mod festiv acestor ju
cătoare ale sale, iar spectatorii le-au 
aplaudat îndelung pentru ceea ce au 
însemnat ele in baschetul românesc.

...La Bacău s-a disputat un foarte 
interesant meci din cadrul „Cupei 
României" la handbal masculin : 
Știința din localitate a fost învinsă 
(20—27) de Dinamo București, după 
un joc de aplaudată spectaculozitate. 
Din nou unul din factorii care au 
decis victoria bucureștenilor s-a 
numit Claudiu Ionescu ; acest tinăr 
student (provenit de la Constanta) 
se afirmă tot mai convingător ca 
un viitor înlocuitor pe măsura lui 
Cornel Penu nu numai in poarta di- 
namovistă. ci și a naționalei.

În cîteva rînduri
• La Basel a avut loc tragerea la 

sorți a meciurilor din cadrul semi
finalelor competițiilor europene mas
culine de handbal.

în „Cupa campionilor europeni", 
Dinamo București va intîlni formația 
S.C. Empor Rostock (R.D. Germană), 
iar Honved Budapesta va juca cu 
echipa vest-germană T.V. Gross
wallstadt.

în „Cupa Cupelor", echipa H. C. 
Minaur Baia Mare va intîlni forma
ția S.C. Magdeburg (R.D. Germană), 
cealaltă semifinală urmind a se dis
puta între echipele V.F.L. Gummers
bach (R.F. Germania) și Banyasz 
Tatabanya (Ungaria).

Ambele echipe românești vor sus
ține primul joc in deplasare.

Meciurile tur se vor desfășura în
tre 19 și 25 martie, iar partidele re

tur vor avea loc între 26 martie și 1 
aprilie.

® Competiția internațională femi
nină de floretă de la Budapesta s-a 
încheiat cu victoria echipei Româ
niei. alcătuită din Marcela Moldovan, 
Suzana Ardeleanu. Viorica Țurcan, 
Magdalena Chezan și Gabriela Betu- 
ker. Au mai participat echipele Un
gariei. Franței și Italiei,, clasate în 
această ordine.

® Sportivul român Alexandru Nii- 
ca a terminat învingător in concursul 
internațional de . sabie, desfășurat la 
Varșovia cu participarea a 60 de seri-' 
meri din România. Sbania. U.R.S.S., 
Ungaria și Polonia. El a fost urmat 
de cunoscuții campioni Jacek Bier- 
kowski (Polonia), Atilla Kovacs (Un
garia) etc.

...La Șimleu Silvaniei. echipa mas
culină de volei „Silvania" a invins 
pe „U“ Cluj-Napoca (3—0) intr-o 
manieră (ia 3. la 1 și la 21) care con
firmă cele ce-mi spunea nu de mult 
cineva despre această formație cu 
care ține și pe care o sprijină atit de 
mult cunoscutul doctor Ion Pușcaș. 
Promitem, pentru un viitor nu prea 
îndepărtat, niște însemnări despre 
pulsul sportiv al acestui oraș tran
silvan.

...Hocheiștii juniori au jucat două 
..amicale" cu colegii lor de virstă 
din Cehoslovacia. Desigur, nimeni 
nu se aștepta la minuni — dată 
liind marea diferență de valoare în 
favoarea hocheiului din țara cam
pioană mondială in acest sport — 
dar și 1—11 sau, a doua zi. 0—24 
sint scoruri pe cit de severe, pe atît 
de concludente. Poate totuși mai 
îmbunătățim ceva, ceva în jocul alor 
noștri pină la campionatul european 
programat peste mai puțin de-o 
lună la Miercurea Ciuc.

...Din fotbal ne vin vești care mai 
de care. Divizionarele „A“ joacă in 
compania echipelor din categorii in
ferioare, dar rezultatele — contra
dictorii — nu ne spun nimic. Peste 
două săptămîni, cînd se reia cam
pionatul. să ie vedem ! La fel spu
nem și de loturile reprezentative. 
Naționala se pare că a recîștigat 
pe Dinu și pe Bălăci, dar are pro
bleme cu fundașii laterali (care sînt 
ușor de trecut) și cu mijlocașii, Ro- 
milă și Rădulescu (individualiști și 
supuși oricind greșelii in pasarea 
mingii). Olimpicii au făcut în Iu
goslavia, în compania unor adver
sari puternici, una ..rece" și una 
„caldă". N-ar fi rău. dar cînd citim 
formația (așezată în sistemul 5-3-2) 
ne este greu să întrevedem valen
țele ofensive de care vom avea ne
voie acasă. Dar, cum spuneam, gin- 
dul nostru, al tuturor iubitorilor fot
balului. este la ziua de 4 aprilie. 
Atunci e atunci !

G. MITROI

PENTRU PRODUCȚIE RITMICĂ-APROVIZIONARE RITMICA
»

(Urmare din pag. I)
teatre

La Șantierul naval Constanța a fost lansat 
cel de-al 10-lea mineralier de 55 000 tdw

Luni 12 februarie, la Șantierul 
naval Constanța, în atmosfera de 
activitate intensă pentru realizarea 
sarcinilor de producție din acest an, 
hotărîtor pentru îndeplinirea planu
lui cincinal, a avut loc un eveniment 
important : lansarea celui de-al 
10-lea mineralier da 55 000 tdw.

Noul mineralier a fost lansat cu 
o lună și jumătate înainte de ter
men, montajul în doc al corpului 
navei durind numai 4 luni și ju
mătate, față de 18 luni, cit au durat 
aceste operații la nava cap de serie 
„Tomis" (George Mihăescu).

mentare pentru a acoperi depășirile 
de consumuri din uncie unități in
dustriale. In același timp, orice con
sum in plus afectează eficiența ac
tivității economice a întreprinderii, 
deci beneficiile care se realizează, 
influențează fondul de participare la 
beneficii a oamenilor munții.

Așa cum s-a subliniat la recenta 
plepară a C.C. al P.C.R., importante 
răspunderi revin organelor de sin
teză, ministerelor și centralelor in
dustriale, atit in asigurarea tuturor 
condițiilor pentru îndeplinirea pre
vederilor planului, pentru reali
zarea resurselor materiale prevă
zute, cit și în urmărirea realizării 
întocmai a structurii planificate a 
producției, în respectarea cu rigu
rozitate a contractelor economice de 
Către întreprinderile din subordine. 
Este cit se poate de dăunătoare 
practica unor cadre de răspundere 
sau specialiști din ministere sau 
centrale de a da soluții în diferite 
probleme privitoare la aproviziona
rea tehnico-materială sau coopera
rea unor intreprinderi. fără a se mai 
urmări apoi dacă ele sint aplicate 
în realitate, dacă nu ar fi necesare 
anumite corecturi la deciziile ini

țiale. După cum nu poate fi admisă 
atitudinea factorilor de răspundere 
din unele întreprinderi care, în loc 
să caute împreună cu partenerii so
luții pentru bunul mers al relațiilor 
contractuale. împing „în sus" pe 
scara ierarhică problemele, asteptînd 
cu miinile încrucișate rezolvarea lor.

Planul și contractul sint două 
instrumente ale legii față dc care 
nu se admit nici un fel de derogări, 
nici un fel de justificări ! Tocmai 
do aceea, pentru indeplinirea ritmi
că și integrală a producției fizice 
prevăzute de planul pe acest an și 
recuperarea — acolo unde există — 
a restanțelor din anul trecut, este 
absolut necesar ca, pretutindeni, 
consiliile oamenilor muncii din in
treprinderi să dovedească răspun
dere și fermitate in întronarea unei 
discipline desăvîrșite in realizarea 
obligațiilor contractuale. în această 
privință, un rol hotărîtor revine or
ganelor locale de partid și organiza
țiilor de partid din intreprinderi. 
chemate să acționeze stăruitor și să 
exercite un control permanent și 
exigent pentru ca producția să fie 
realizată corespunzător sarcinilor fi
zice sortimentale prevăzute in plan 
și in contractele economice.

• Teatrul Național București (sala
mică) : Autobiografie — 1.9,30,
(sala Atelier) : Elegie — 19.
• Radioteleviziunea română (sala 
din str. Nuferilor) : Concert sus
ținut de ansamblul de soliști din 
orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor : Radu Zvorișteanu 
— 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranțif — 
19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul Infern — 19.30, 
(sala Studio) : Craii dc Curtea 
veche — 18.
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Salutări de 
Ia Vasile — 19.30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul —- 19,30.
• Teatrul ,.Ion Vâsilescu" : întors
din singurătate — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
— 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.

în legătură cu încetarea din viată 
a tovarășului Edvard Kardeli. mem
bru al Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, membru 
al Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, eminent con
ducător de partid și de stat, fiu cre
dincios al popoarelor iugoslave, 
colaborator apropiat și tovarăș de 
luptă al tovarășului Iosip Broz Tito. 
la Ambasada R.S.F. Iugoslavi^ din 
București a avut loc. luni dimineața, 
prezentarea de condoleanțe din 
partea conducerii de partid si de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Au prezentat condoleanțe tovarășii 
Stefan Voitec, Dumitru Popescu. 
Virgil Trofin. Ăneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ion Avram și Mihail Florescu, 
miniștri. Dumitru Turcuș. adjunct de

★
Edvard Kardeli s-a născut la 27 ia

nuarie 1910 la Liubliana, intr-o fami
lie de muncitori. La virsta de 16 ani 
a devenit membru al Uniunii Tine
retului Comunist din Iugoslavia, iar 
in 1929 membru al Partidului Comu
nist din Iugoslavia. A fost arestat și 
închis in mai multe rinduri pentru 
activitatea sa revoluționară. In mai 
1939 face parte din conducerea pro
vizorie a P.C.l. formată in tară de 
Iosip Broz Tito și care ulterior de
vine Biroul Politic al C.C. al P.C.l. 
Împreună cu Iosip Broz Tito și cu 
alți conducători ai P.C.l. a fost unul 
dintre organizatorii luptei de elibe
rare nafională împotriva ocupanților 
fasciști. A fost ales vicepreședinte al 
Comitetului National de Eliberare a 
Iugoslaviei (guvern provizoriu).

șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. al C.C. al P.C.R.. al Con
siliului de Stat și al guvernului, 
tovarășul Ștefan Voitec a exprimat 
ambasadorului R.S.F. Iugoslavia. 
Trifun Nikolici. sentimentele ds 
profund regret pentru greaua pier
dere suferită de C.C. al U.C.I.. Prezi
diul R.S.F. Iugoslavia, de popoarele 
iugoslave prin încetarea din viată a 
tovarășului Edvard Kardeli. revolu
ționar de seamă și militant neobosit 
în slujba cauzei păcii, libertății, 
independentei, democrației și socia
lismului. prieten al poporului român.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului îndoliat 
al defunctului.

Cel prezenți au semnat în cartea 
de condoleanțe.

★
In perioada postbelică a ocupat 

funcții importante in conducerea de 
partid și de stat, fiind vicepreședinte 
al guvernului, deputat in Adunarea 
Federală de la crearea ei, președinte 
al Adunării Federale, secretar al C.C. 
al U.C.I., membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., membru al Prezidiului 
R.S.F.I., aceste două din urmă funcții 
deținindu-le pină la încetarea din 
viafă.

Pentru merite deosebite in activi
tatea revoluționară a fost distins cu 
o serie de ordine și medalii, intre 
care Ordinul „Marea Stea a Iugosla
viei" și „Erou al Muncii Socialiste", 
această din urmă distinct,ie fiindu-i 
acordată și postmortem.

Declarația comună a C.C. al U.C.I. 
și a Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 11 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia șl Prezidiul 
R.S.F. Iugoslavia au dat publicității 
o declarație comună în care relevă 
că, prin încetarea din' viață a lui Ed
vard Kardeli, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., al Prezidiului 
R.S.F.I., Iugoslavia a pierdut „o mare 
personalitate a gindirii și practicii 
revoluționare socialiste", transmite 
agenția Taniug. în declarație este e- 
vidențiatâ excepționala contribuție a 
lui Edvard Kardeli în războiul anti
hitlerist de eliberare a popoarelor 
iugoslave, la afirmarea pe plan in
ternațional a Iugoslaviei socialiste, la 
asigurarea independenței ei, la fău
rirea politicii externe a Iugoslaviei 
și Ia lupta pentru relații politice și 
economice egale în drepturi și demo
cratice între popoare și state.

Declarația reliefează, de asemenea, 
contribuția deosebit de importantă a

lui Edvard Kardeli la „elaborarea 
bazelor ideologice și teoretice ale po
liticii de nealiniere, la eliminarea 
formelor depășite de relații din ca
drul mișcării muncitorești mondiale, 
la afirmarea principiilor de indepen
dență, autonomie, colaborare egală 
în drepturi și liber consimțită, de so
lidaritate a partidelor comuniste și 
socialiste și a mișcărilor progresiste, 
de neamestec în treburile interne ale 
altora și răspundere a partidelor și 
mișcărilor în fața propriei clase mun
citoare și a propriului popor".

„Prin viața, lupta și creația sa, 
Edvard Kardeli constituie un simbol 
al inepuizabilei puteri a mișcării 
noastre revoluționare, a epocii noas
tre — epocă de eliberare națională și 
umană, epocă a revoluției socialiste 
și autoconducerii socialiste", se arată 
in încheierea declarației C.C. al U.C.I. 
și Prezidiului R.S.F.I.

Declarație a președintelui Tito
într-o declarație făcută la Damasc, 

președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, a subliniat că incetarea 
din viață a lui Edvard Kardeli repre
zintă o pierdere imensă pentru Iugo
slavia, pentru toate națiunile, națio
nalitățile și cetățenii ei. „Edvard 
Kardeli — a spus președintele Tito 
— a fost cel mai apropiat colabora
tor al meu în activitățile la nivel in
ternațional, în consolidarea poziției 
internaționale independente a țării 
noastre, în dezvoltarea și promova

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Edvard Kardeli, la Adunarea 
R.S.F. Iugoslavia a avut loc o ședin
ță comemorativă a celor mai înalte 
organe și organizații federale. Au luat 
parte membrii C.C. al U.C.I. și ai 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, delegați 
ai Adunării R.S.F.I., membrii Consi
liului Executiv Federal, președinții 
prezidiilor republicilor și provincii
lor socialiste, reprezentanți ai altor

rea politicii de nealiniere, în lupta 
pentru relații democratice, bazate pe 
egalitate între partide și mișcări 
muncitorești, comuniste și progre
siste și între națiunile și țările lumii".

Președintele Tito a adresat, totoda
tă, o telegramă de condoleanțe fami
liei defunctului, în care se relevă 
imensa contribuție a lui Kardeli la 
cauza partidului, revoluției iugosla
ve, independenței țării, autoconduce
rii socialiste și prestigiului mondial 
al R.S.F. Iugoslavia.

Ședință comemorativă
organe, ai unor organizații de masă 
și obștești.

S-a hotărît ca Prezidiul C.C. al 
U.C.ț. să stabilească ulterior formele 
in care va fi eternizată memoria ce
lui dispărut.

★
Funeraliile lui Edvard Kardeli vor 

avea Ioc marți, 13 februarie, la Liu
bliana. orașul natal al defunctului.

Zilele de 11, 12 și 13 februarie au 
fost declarate zile de doliu național.

• Teatrul ..Țăndărică" : Pisica de 
una singură — 17.
• Circul București: Bravo, circulî 
— 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cine aiurează, nu oftează (pre
mieră) — 19,30.

cinema
• Valsul absolvenților : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
• Cuibul iluziilor : SALA PALA
TULUI — 17,15: 20,15.
• Excursie ciudată : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Prefectul de fier : SCALA — 
15; 17,30; 20, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Șeriful din Tennessee : LU
CEAFĂRUL — 15: 17,30; 20, FES
TIVAL — 15; 17,45; 20.15.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19: 21, BUCUREȘTI — 
14.30; 16.30: 18,30; 20,30, GLORIA
— 14.30; 16.30: 18.30: 20.30, FLA
MURA — 14.30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Explozie in Marea Egee : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30; 17,30; 20,15, FLACARA — 
14.30; 17.30; 20,30.
• Fablio magicianul — 15; 16,30, 
Umbrele strămoșilor uitați — 18; 
20 : DOINA.
• Poliția este învinsă : FERO
VIAR — 15; 17; 19; 20,45, MELO

DIA — 15; 17; 19; 20,45, MODERN
— 15; 17; 19; 20,45.
• Drumuri în cumpănă : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20, POPULAR
— 15; 17.30; 20.
• Detectiv particular : EXCEL
SIOR — 15; 17.30; 20, AURORA — 
15; 17,30; 20. TOMIS — 15; 17.30; 20.
• Conspirația tăcerii : GRIVIȚA
— 15; 17,30; 20, BUCEGI — 15;
17,30 : 20.
• VIad Țepeș : CINEMA STUDIO
— 10; 13; 16; 19. DACIA — 14,30; 
17,30: 20.15. FLOREASCA — 14,30; 
17.30; 20.15.
• Orașul-fantomă : DRUMUL SĂ
RII — 15; 17.30; 2Q.
• Hanul Jamaica — 11.45. Căliți 
în foc — 14; 16,15 Baronul Miinch- 
hausen — 18.30; 20.30 : CINEMA
TECA.
• Totul pentru fotbal : LIRA —
15; 17.30; 20, MIORIȚA — 15;
17,45: 20.
• Cînd alături e un bărbat : FE
RENTARI — 15; 17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : GIULEȘTI — 15: 17,30; 20, 
VOLGA — 15; 17.30; 20.
• Avocata : PACEA — 15; 17,30; 
20.
• Aurul Iui MacKenna : COTRO- 
CENI — 15.30; 19.
• Vreau să vă văd : VIITORUL
— 15; 17.30; 20.
a Front in spatele frontului : 
MUNCA — 15,30; 19.
• Acțiunea ,,Arsenal" : COSMOS
— 15; 17,30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : ARTA — 15; 17.
• Din nou împreună : PRO
GRESUL — 15; 17.30; 20.

• AVION PENTRU 
620 DE PASAGERI. In- 
tr-o notă publicată cu prilejul 
împlinirii a zece ani de la pri
mul zbor al unui avion de pasa
geri de mare capacitate de tip 
„Boeing-747“ („Jumbo Jet"), fir
ma americană „Boeing" infor
mează că este posibil ca in ur
mătorii ani să realizeze un 
„Super-747" capabil să transpor
te 620 de călători. Specialiștii 
firmei opinează că viitoarele 
avioane cu o capacitate de peste 
600 de pasageri vor avea, proba
bil. o anvergură (distanta in
tre vîrfurile aripilor) mai mare și 
motoare mai puternice. Totoda
tă, ei afirmă, pe baza studiilor 
efectuate, că nu există o limită 

tehnologică pentru aeronavele 
viitorului, existînd insă anumite 
„limite practice", cum ar fi de 
pildă, capacitatea aeroporturilor.

• „OBLIGAȚIE DE 
SERVICIU". Există o între
prindere în orașul polonez 
Lodr. al cărei regulament de 
ordine interioară prevede ca in 
fiecare dimineață jumătate din 
personalul de sex bărbătesc să 
vină la lucru nebărbierit. A- 
ceștia sînt primiți printr-o in
trare separată direct intr-un a- 
telier. unde capătă uneltele ne
cesare pentru ras : lame de cele 
mai diferite tipuri — în func
ție de particularitățile firelor 
de barbă — si alte ustensile de 
bărbierit. Măsura se explică 
simplu. întreprinderea respec
tivă este specializată în fabri

carea de lame de ras si alte 
produse de bărbierit, a căror ca
litate este probată în primul 
ri,nd de cei ce le confecționea
ză. Anul acesta. întreprinderea 
din Lodz urmează să-și măreas
că simțitor producția de lame, 
unele tipuri avind indicații în 
funcție de grosimea ori aspri
mea firelor de barbă. De aceea 
e nevoie ca fiecare „șarjă" de 
produse să fie supusă probelor 
în originalul „poligon de încer
care"...

• EVOLUȚII DEMO
GRAFICE. După cum arată 
„Internațional Herald Tribune", 
în majoritatea țârilor occiden
tale se înregistrează o scădere 
tot mai accentuată a natalității. 
Cartea recent apărută „Demo|

grafia în Franța", de Evelyne 
Sullerot, vine să demonstreze 
dezavantajele unei asemenea 
involuții. Concepția unora po
trivit căreia copii mai puțini 
ar însemna un standard mai 
înalt de viață nu rezistă reali
tății. mai ales dacă se are in 
vedere perspectiva — sublinia
ză autoarea. Dacă natalitatea va 
continua să scadă în același 
ritm, populația actuală a Fran
ței de 53 milioane, va ajunge in 
anul 2 030. potrivit estimărilor. 
1a 39 milioane, deci mai puțin 
cu 14 milioane. în acest fel nu 
numai câ nu se va putea face 
față cerințelor de-atunci ale 
dezvoltării, dar sînt de așteptat 

noi dificultăți In economie, ea 
și pe plan social — conchide 
autoarea.

• NOI VICTIME ALE 
DIOXINEI. în regiunea ita
liană Seveso. contaminata cu 
dioxină — substanță foarte to
xică emanată de coșurile uzinei 
ICMESA — s-a înregistrat anul 
trecut o sensibilă creștere a ca
zurilor de malformații la copii 
nou-născuți. în timp ce in 1977 
In zonele afectate de gazul 
toxic au fost reținute 38 de 
cazuri de copii născuți cu mal
formații, anul trecut au fost 
semnalate 53 de cazuri. Din a

ceste observații făcute de clini
ca ginecologică din Milano 
reiese că s-au agravat si tipu
rile de malformații, tn afară de 
aceasta, s-a semnalat apariția 
unor copii cu malformații in 
zona B, perimetru din regiunea 
Seveso considerat pină acum 
nepericulos. Pentru prima oară 
anul trecut in acest perimetru 
s-au născut 10 copii anormali.

• COPIII ACUZĂ.
Așa s-ar putea intitula un 
documentar antifascist rea
lizat de cineasta franceză Ly
dia ChagolL în decurs de doi 
ani și mai bine, cineasta a 
răscolit arhivele răspindite in
tr-un șir de țări ale Europei, 
în căutarea unor documente 
oglindind tratamentul bestial la 
care au fost supuși de către 

naziști. In timpul războiului, 
copiii do origină ..neariană". ca 
și. în general, multi copii din 
statele vremelnic ocupate. Fo
tografii. fragmente de jurnale 
de actualități, reproducerea in 
extenso sau parțial a unor de
crete si interdicții extrase din 
publicațiile naziste ale vremii, 
desene executate de copiii -in
ternați în lagăre. — dintre care 
mulți au pierit in camerele de 
gazare sau secerați de mitra
liere, alături .de părinții lor. în 
cadrul unor execuții în masă — 
alcătuiesc, la un loc. un zgudu
itor act de acuzare împotriva 
barbariei fasciste, răsunind. în 
„Anul internațional al copilu
lui". ca un apel la conștiința 
omenirii de a face totul pentru 
a nu mai permite repetarea 
unor asemenea orori.

• RECOLTE PISCI
COLE SPORITE. Specia
liștii remarcaseră de mai multă 
vreme că masculii unei specii 
de pești foarte răspîndită in 
cursurile de apă ale Africii și 
Asiei de sud-est cintăresc de 
cîteva ori mai mult decit feme
lele aceleiași specii (2 kg față 
de 200 pină la 300 gr.). Un
grup de ihtiologi .scoțieni a 
constatat că prin tratarea cu o 
soluție cu hormoni bărbătești a 
puietului de pește se obțin, fără 
excepție, numai pești masculi, 
în felul acesta randamentul 
crește de circa 10 'ori. Firește, 
pentru reproducție va fi rezer
vat un număr de pești femelă.
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confruntările militare, asigurîndu-se 
un grad mai mare de securitate.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinte, evoluția si
tuației din Balcani in viitorul a- 
propiat ? Există, după părerea 
dumneavoastră, premise pentru 
o colaborare mai largă intre ță
rile din această zonă 7

RĂSPUNS : Aș putea spune că re
lațiile dintre țările din Balcani cu
nosc o dezvoltare bună ; există o 
largă colaborare economică, tehnico- 
științifică, culturală și în alte dome
nii. în ce o privește, România are 
relații bune cu toate statele din Bal
cani și este hotărîtă să facă totul în 
direcția lărgirii colaborării sale cu a- 
ceste țări.

în același timp sîntem preocupați 
de existența unor anumite probleme 
Intre unele țări din Balcani. Dorim 
ca aceste probleme să fie soluționate 
pe calea tratativelor, pentru a se a- 
sigura astfel o extindere și mai pu
ternică a colaborării generale, trans
formarea acestei zone într-o zonă a 
colaborării și păcii.

ÎNTREBARE : Considerați eu- 
rocomunismul ca un fenomen 
pozitiv 7 Cum apreciați criticile 
pe care partidele eurocomuniste 
le fac in legătură cu realitățile 
din unele țări din Europa de 

’ răsărit 7
RĂ6PUNS : Am mai menționat și 

cu alte prilejuri că noțiunea de eu- 
rocomunism ca atare nu spune în 
fond prea mult. Noi înțelegem prin 
aceasta preocuparea partidelor comu
niste occidentale — care își desfă
șoară activitatea In alte condiții is
torice și sociale — de a realiza dez
voltarea democratică și socialistă a 
țărilor respective în concordanță cu 
realitățile din aceste țări. Desigur, 
principiile socialismului nu pot fi 
contrapuse. Se poate pune numai 
problema cum să fie ele mai bine 
realizate în diferitele condiții socia
le, naționale și istorice în care acțio
nează fiecare partid.

în ce privește criticile pe care 
unele partide comuniste le fac în le
gătură cu unele probleme din țările 
socialiste, se poate spune că, în a- 
ceastă privință, există și in România
— fără îndoială că și în alte țări — 
lucruri ce pot fi criticate. Noi nu a- 
vem pretenția că am realizat pe de
plin principiile societății socialiste. 
Dimpotrivă, spunem că am realizat 
pași importanți și că ne preocupăm 
continuu de înfăptuirea în cele mai 
bune condiții în viață a acestor prin
cipii. Acesta este un proces lung, de
terminat și de nivelul forțelor de 
producție, de gradul general de dez
voltare al țării. Din acest punct de 
vedere, criticile aduse ar putea con
stitui chiar un ajutor. De altfel, noi 
Înșine facem critici serioase și, desi
gur, autocritică, la adresa activității 
noastre. Din păcate însă, cîteodată 
nu este vorba de o critică obiectivă, 
bazată pe realități, ci de interpretări 
greșite, de lipsă de informare corec
tă asupra realităților din țările socia
liste, inclusiv din România. Iată de 
ce noi considerăm că este necesar să 
se țină seama de realitățile sociale, 
istorice și naționale din țările socia
liste, atunci cind se adresează critici 
acestor țări. în orice caz nu trebuie 
să se contrapună în nici un fel socia
lismul pe care îl construiesc aceste 
țări, în condițiile lor specifice, cu 
ceea ce urmează să se realizeze în 
viitor în alte țări. Dimpotrivă, tre
buie făcut totul pentru înfăptuirea 
cit mai justă în viață a principiilor 
socialismului, astfel încît acesta să 
devină singura alternativă pentru dez
voltarea viitoare a omenirii. De fapt 
și este singura alternativă.

ÎNTREBARE : Care sînt prin
cipiile ce definesc participarea 
României la activitățile C.A.E.R.? 
Ar fi compatibilă cu politica 
României ideea ca organizația 
să dobindească atribuții supra
statale, adoptind hotăriri după 
principiul majorității, care să 
fie obligatorii pentru fiecare 
țară membră in parte 7

RĂSPUNS : România se află prin
tre țările fondatoare ale C.A.E.R.-ului, 
de la a cărei înființare, de altfel, s-au 
Împlinit zilele acestea 30 de ani. Tre
buie să spun că acest organism are
— și continuă să aibă — |un rol im
portant în realizarea colaborării între 
țările socialiste membre. Organizarea 
și activitatea sa se bazează pe deplina 
egalitate în drepturi, pe asigurarea 
condițiilor de dezvoltare independen
tă a fiecărei țări și chiar își propune 
să ajute la dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor rămase în urmă, în vederea 
egalizării nivelurilor de dezvoltare. 
Principiile care stau la baza activi
tății C.A.E.R. sînt corespunzătoare 
pentru condițiile actuale și pentru o 
perspectivă îndelungată ; de aceea.

An de an, poporul Ungariei vecine 
și prietene aniversează la 13 fe
bruarie eliberarea capitalei țărif. 
Budapesta, de sub dominația fascistă, 
ceea ce a permis apoi dezrobirea în
tregii Ungarii. La obținerea acestei 
izbinzi o contribuție de seamă a adus 
armata română, care a luptat cu băr
băție si eroism alături de armatele 
Uniunii Sovietice, ce au purtat pe 
umerii lor greul războiului antihitle
rist.

„Bătălia pentru Budapesta" .a du
rat timp de aproape o lună și jumă
tate, căci marele oraș fusese trans
format de hitleriști și de acoliții lor 
horthysto-szălașiști într-un adevărat 
sistem de fortărețe pregătite pentru 
o îndelungată rezistentă. Asaltul s-a 
declanșat la cumpăna dintre anii 
1944—1945. Ordonînd atacul asupra 
Budapestei, comandantul Corpului 7 
armată română cerea ostașilor săi, în 
spiritul tradiționalei omenii a po
porului român: „...Populația civilă 
care nu ia parte la rezistentă va ji 
cruțată și luată sub protecție... Mo
numentele și obiectele de artă, insti
tuțiile culturale și așezămintele de 
interes public vor fi cruțate cu gri
jă... Cer trupelor Corpului 7 ar
mată să se bată cu indirjire pentru 
a învinge, dar pretind în același timp 
să se poarte loial, cu demnitate și 
omenie, pentru a nu micșora cu ni
mic măreția victoriei obținute...".

Și ostașii români au respectat în
tocmai consemnele primite. S-au 
bătut cu încrîncenare pentru fiecare 
stradă, pentru fiecare bloc, pentru 
fiecare casă. La marele hipodrom — 
transformat de inamic în aerodrom, 
la sistemul de clădiri al marii ca
zărmi Franz Joseph, la cimitirul Ke- 
repes, stradă cu stradă și casă cu casă, 
ostașii noștri au dat grele bătălii timp 
de două săptămîni. izgonind dușmanul 
din peste 1 000 de blocuri — transfor

nu cred că se poate pune problema 
de a se merge la acordarea unor 
atribuții suprastatale C.AE.R.-ului. 
Aceasta nu ar corespunde nece
sităților obiective, principiilor socia
liste de dezvoltare independentă a 
fiecărei țări, de colaborare reciproc 
avantajoasă.

ÎNTREBARE : Negocierile din
tre C.A.E.R. și C.E.E. cu privire 
la un acord care să reglemen
teze relațiile comerciale dintre 
cele două grupări de state au 
fost pină in prezent lipsite de 
rezultate. Credeți, domnule pre
ședinte, că un acord va putea fi 
încheiat intr-un viitor apropiat 7

RĂSPUNS : Consider că însăși în
ceperea negocierilor între C.A.E.R. și 
Piața comună reprezintă un factor 
important și că aceasta corespunde 
intereselor țărilor din cele două orga
nisme de a se realiza o înțelegere cu 
privire la principiile de colaborare 
economică dintre aceste țări. In 
același timp, odată cu aceste trata
tive, este necesar ca fiecare țară să 
acționeze pentru soluționarea proble
melor colaborării economice, ale 
dezvoltării schimburilor comerciale 
în concordanță cu necesitățile sale.

ÎNTREBARE : Ar însemna 
oare aceasta că România ar 
putea să ajungă la încheierea 
unui acord cu Piața comună 
înainte de a se ajunge la un 
acord între C.A.E.R. fi Piața 
comună 7

RĂSPUNS : Acordul între C.A.E.R. 
și Piața comună va stabili numai ca
drul și principiile. Desigur, dacă a- 
ceste tratative se vor prelungi mult, 
România, care este interesată în so
luționarea unor probleme concrete 
ale relațiilor sale economice, va ac
ționa pentru a găsi soluțiile cele mai 
corespunzătoare, în spiritul principi
ilor egalității, respectului independen
ței și avantajului reciproc.

ÎNTREBARE : Comerțul Româ
niei cu țările occidentale s-a 
dezvoltat rapid in ultimii ani. 
Considerați, Excelență, că Româ
nia a ajuns acum intr-o situație 
optimă in ce privește dezvol
tarea comerțului său exterior sau 
urmează ca ritmul comerțului 
exterior cu Occidentul să spo
rească și mai mult 7

RĂSPUNS : Corespunzător politicii 
sale de dezvoltare a relațiilor cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, România a extins 
și relațiile sale economice cu țările 
capitaliste dezvoltate. Consider că, 
actualmente, este o situație bună in 

’ce privește diversificarea relațiilor 
economice, avînd în vedere că circa 
50 la sută din acestea se desfășoară 
cu țările socialiste, aproape 25 la sută 
cu țările în curs de dezvoltare, iar 
restul cu țările capitaliste dezvoltate.

ÎNTREBARE : Întreprinderile 
exportatoare suedeze consideră 
că piața românească este dificilă 
in anumite privințe. Una dintre 
probleme este aceea că partea 
română pretinde adesea cumpă
rături in contrapartidă, după 
sistemul pay-back (adică o ma
șină livrată sau o instalație să 
fie plătită prin mărfuri produse 
de respectivele mașini sau insta
lații). O altă dificultate este 
aceea că întreprinderile expor
tatoare suedeze primesc insufi
ciente informații cu privire la 
proiecte care prezintă interes 
pentru ele in România. Ce se 
poate face pentru înlăturarea 
unor asemenea probleme și pen
tru promovarea schimburilor co
merciale bilaterale 7

RĂSPUNS : Aș dori, în primul 
rînd, să menționez că relațiile eco
nomice și, desigur, relațiile generale 
dintre România și Suedia au cunoscut 
o dezvoltare destui de importantă în 
ultimii ani. în ultimii opt ani schim
burile economice au crescut de aproa
pe patru ori. Dacă am porni de la 
această cifră am putea fi chiar foarte 
mulțumiți.

Eu consider însă că putem realiza 
mult mai mult în direcția dezvoltării 
relațiilor economice și, în general, a 
colaborării dintre țările noastre. Dacă 
am ține seama de cifre s-ar părea că 
întreprinderile suedeze nu au chiar 
dreptate în toate plingerile lor ; iar 
dacă am avea în vedere faptul că in 
1978 balanța comercială este defavo
rabilă României, atunci am putea 
spune că întreprinderile românești au 
dreptul să se plîngă. Dp aceea, consi
der' că problema ce se pune este de 
a găsi realmente căile pentru o bună 
colaborare care să asigure un echi
libru al balanței comerciale și de 
plăți.

Dacă m-aș referi la faptul că noi 
exportăm aproape 40 la sută produse 
petroliere și chimice și importăm 37 
la sută mașini și utilaje, aș putea 
spune că și aceasta este în defavoarea

mate în tot atîtea cazemate. 11000 
dintre ei au plătit cu sîngele lor cei 
6 km străbătuți spre inima Buda
pestei... Reculegîndu-te cu emoție la 
cimitirul Râkosliget, deslușești cu
vintele săpate în marmură „Glorie 
eroilor români care și-au jertfit via
ța in lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea poporului frate 
ungar", care exprimă, deopotrivă, re
cunoștință și un profund omagiu.

FILE DE NEUITAT 
ALE ISTORIEI 

-----------Note de călătorie din Budapesta ------------
Jertfa celor 11000 de ostași a re

prezentat insă doar o parte din tri
butul de singe românesc dat în acele 
zile pentru eliberarea Ungariei. In 
cele circa patru luni de operații pe 
teritoriul Ungariei, armata română 
a eliberat peste 1 200 de locali
tăți, între care 14 orașe. Prețul plătit 
pentru izgonirea fasciștilor și szâla- 
șiștilor a fost unul dintre cele mai 
grele, pierderile trupelor române ci- 
frindu-se la peste 40 000 de morți, 
răniți și dispăruți.

Luptînd cu eroism împotriva ina
micului. trupele române au manifes
tat o purtare plină de atenție și 
grijă fată de populația civilă, in 
sprijinul căreia au venit sub multiple 
forme. Numai Armata l a distribuit 
275 000 de mese calde. 37 000 de kilo
grame de pîine, mari cantități de 
cartofi și legume; mii și mii de re- 

României. Produsele industriei con
structoare de mașini reprezintă numai 
1 la sută din exportul țârii noastre în 
Suedia. Desigur, nu este vorba de a 
pretinde exportarea numai a produ
selor realizate cu instalațiile și mași
nile importate ; dar este vorba de 
a crește ponderea exportului de ma
șini și utilaje românești în Suedia.

în ce privește problema informați
ilor, cred că aceasta privește ambele 
părți. Sînt, fără îndoială, și în 
România deficiențe în ce privește in
formarea la timp cu privire la proiec
tele diferitelor întreprinderi — deși 
planul nostru de dezvoltare este pu
blic ; dar și noi avem puține infor
mații despre proiectele diferitelor 
întreprinderi și companii din Suedia.

Consider că este necesar să acțio
năm de ambele părți pentru înlătu
rarea diferitelor obstacole, creînd con
dițiile corespunzătoare extinderii co
laborării economice, trecerii la noi 
forme de cooperare în producție și la 
contacte mai strînse între întreprin
derile din țările noastre. Aceasta ar 
înlătura multe din problemele ce se 
ridică astăzi.

Noi sîntem hotărîți să acționăm cu 
mai multă fermitate în direcția ex
tinderii, în toate domeniile, a relați
ilor dintre România și Suedia.

ÎNTREBARE : Excelență, vor
bind de dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări ale noas
tre. cind am putea spera să 
avem onoarea de a vă primi la 
noi In Suedia 7

RĂSPUNS : Ținînd seama de rela
țiile bune dintre țările noastre, sper 
să pot vizita Suedia și, totodată, ca 
regele Suediei să viziteze România. 
Consider că sînt condiții pentru a se 
realiza aceasta într-un viitor nu prea 
îndepărtat.

ÎNTREBARE : Obiectivul
României — declarat in mai' 
multe rinduri — este ca in anul 
1990 să atingă același nivel de 
dezvoltare materială pe care îl 
au astăzi țările cele mai avansa
te. Domnule președinte, ce efor
turi de dezvoltare sint necesare 
in acest scop in perioada 1979t— 
1990 7 Ce factori apreciați dum
neavoastră că sint cei mai im
portanți, în anii imediat urmă
tori, pentru dezvoltarea pe mai 
departe a țării dumneavoastră 7

RĂSPUNS : Obiectivul fundamental 
al României este ca pină în 1990 să 
realizeze în linii generale societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, ba
zată pe dezvoltarea puternică a for
țelor de producție, a învățămîntului, 
științei, culturii — și care să asigure 
ridicarea nivelului general de viată 
al poporului — precum și pe dezvol
tarea largă a democrației, a partici
pării poporului Ia conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate.

în acest cadru avem în vedere ca 
România să treacă în rîndul țărilor 
mediu dezvoltate din punct de vedere 
economic, ceea ce va permite înfăp
tuirea obiectivelor sale de ridicare a 
bunăstării poporului, a gradului ge
neral de civilizație. Pentru realizarea 
acestor obiective sînt necesare, în 
primul rînd, însemnate eforturi ma- ■ 
teriale și umane. în această direcție 
avem în vedere să continuăm alocarea 
in scopul dezvoltării a circa 30 la 
sută din venitul național. Vom pune 
în continuare accentul pe dezvoltarea 
atît a industriei cit și a agriculturii, 
ca factori de bază ai realizării acestor 
obiective. în același timp, ținînd sea
ma de uriașele cuceriri ale științei 
Si de schimbările rapide care au avut 
și au loc în tehnologie, vom acorda 
o atenție deosebită dezvoltării cerce
tării științifice, învățămîntului, for
mării cadrelor pentru toate domeniile 
de activitate — care constituie factori 
determinant! ai progresului rapid al 
societății.

A vine In vedere că realizarea aces
tor obiective depinde de munca între
gului nostru popor, vom acorda o 
atenție deosebită problemelor privind 
creșterea nivelului de trai material și 
spiritual, precum și perfecționării 
conducerii societății, a cadrului de
mocratic de participare a maselor 
populare la conducerea activității, a 
întregii țări.

Fără îndoială, rolul determinant în 
realizarea tuturor acestor obiective îl 
are munca poporului nostru, politi
ca Partidului Comunist Român de 
unire a eforturilor generale în această 
direcție. Totodată, un rol important 
îl are dezvoltarea colaborării eco
nomice cu celelalte state ale lumii, 
realizarea, unei politici de destindere 
și pace in Europa și în întreaga lume.

Noi avem permanent în vedere 
faptul că numai în condiții de co
laborare și pace este posibilă con
centrarea eforturilor pentru realizarea 
acestor programe de dezvoltare. De 
aceea, sîntem ferm hotărîti să facem 
totul pentru dezvoltarea relațiilor și 
a colaborării cu toate statele lumii, 
pentru o politică internațională de 
destindere și pace.

fugiați s-au putut întoarce, o clipă 
mai devreme, la vetrele părăsite cu 
ajutorul mijloacelor puse la înde- 
mînă de trupele , noastre; serviciile 
sanitare ale Armatei 1 au prestat pen
tru populația civilă peste 65 000 de 
consultații și tratamente, mii de a- 
nalize, sute de intervenții chirur
gicale.

Abnegația și spiritul de sacrificiu, 
comportamentul caracterizat prin- 

tr-un înalt umanism al ostașilor 
români au trezit un profund ecou în 
conștiința și inima populației maghia
re. Astfel, primăria orașului Abony 
menționa la 17 decembrie 1944 că 
„armata română, civilizată, a bineme
ritat dragostea, stima și recunoștința 
populației maghiare". Anunțînd că a 
hotărît să ia în îngrijire mormîntul 
unui aviator român căzut în oraș, 
corpul didactic din orașul Miskolc 
scria „Sperăm că intenția noastră 
sincer.ă Și nobilă va contribui la a- 
dîncirea relațiilor de prietenie dintre 
poporul român și poporul maghiar".

...Războiul a pricinuit răni grele 
Budapestei; la sfîrșitul luptelor doar 
o zecime din fabricile sale se aflau 
în stare de funcționare; mai mult de 
un sfert din imobile au fost rase 
de pe fața pămîntului. Iar altele 
multe au suferit avarii grave. Po-

ARUSHA (Tanzania)

Reuniunea ministerială a țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“ 

• Cuvîntarea președintelui Tanzaniei
DAR ES SALAAM 12. — Trimisul special Agerpres, Ion Badea, 

transmite : La centrul de conferințe internaționale din localitatea tan- 
' zaniană Arusha s-au deschis, luni, lucrările celei de-a patra reuniuni 
ministeriale a țărilor membre ale „Grupului celor 77".

în conformitate cu prevederile Actului final 

de la Helsinki, azi începe în capitala Maltei reuniunea

Pentru dezvoltarea colaborării 

economice, științifice si culturale
* * * >

râ bazinul Mării Mediterane
Obiectivele principale ale reuniunii 

constau în definirea unei poziții so
lidare. ca și a unui program de ac
țiune al țărilor în curs de dezvoltare 
la apropiata Conferință a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare și 
la viitoarele negocieri cu țările dez
voltate. în contextul eforturilor pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale. La lucrări parti
cipă delegații din circa 90 de țări in 
curs de dezvoltare. România este 
reprezentată de o delegație condusă 
de Dumitru Bejan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
nationale.

în deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul Julius Nyerere, președintele 
Republicii Unite Tanzania. Țările 
industrializate, care acționează ca un 
grup în raporturile cu celelalte state 
— a arătat vorbitorul — controlează 
astăzi pîrghiile schimburilor șl finan
țelor mondiale, bunăstarea acumulată 
prin secole de colonialism, prin di
plomația canonierelor și avantajul 
initial în domeniul producției de teh
nici. Cele 117 țări membre ale „Gru
pului celor 77", care reprezintă 70 la 
sută din populația lumii, realizează 
împreună nu mai mult de 12 la sută 
din produsul mondial brut. în timp 
ce 80 la sută din comerțul șl Inves
tițiile mondiale. 93 la sută din indus
trie și aproape totalul cercetărilor 
sînt controlate de țările industriali
zate bogate. Astăzi devine tot mal 
clar în lume, inclusiv pentru unele 
țări industrializate mal mici, că ine
chitățile existente in economia mon
dială nu mai pot fi admise și că 
transformarea planificată a structuri
lor este necesară în propriul lor inte

0 hotar ire a C.C. al P.C.U.S. 
si a Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — C.C. 

al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat hotărîrea „Cu 
privire la măsurile în vederea îmbu
nătățirii continue a pregătirii cadre
lor calificate și stabilizarea lor in 
activitățile din construcții". Hotărîrea 
prevede măsuri in vederea asigurării 
sectorului de construcții cu cadre 
permanente și calificate, perfecțio
nării pregătirii lor profesionale, in
troducerii unor metode avansate de 
muncă și unor noi forme de retri
buire a muncii p» șantiere. Hotărîrea 
cere ministerelor și departamentelor 
să ia măsuri pentru asigurarea înde
plinirii planurilor de construcții ca
pitale. sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii, reducerii fluctua
ției cadrelor și îmbunătățirii muncii 
pe șantiere.

agențiile de presă transmit:
întrevedere. Gustav Husak> 

secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a avut o întrevedere cu 
delegația P.C. din Austria, condusă 
de Franz Muhri, președintele parti
dului, care se află în vizită oficială 
la Praga. Cu prilejul întrevederii a 
avut loc un schimb de păreri pri
vind cele două partide și țări, pie- 
cum și unele probleme ale situației 
internaționale și ale mișcării comu
niste si muncitorești internaționale, 
relatează agenția C.T.K.

Convorbiri sovieto-fron- 
COZe. Aleksei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit, la 12 februarie, pe mi
nistru’. de externe al Franței. Jean 
Franîois-Poncet. care întreprinde o 
vizită oficială la Moscova. în aceeași 
zi, au început convorbirile dintre 
Andrei Gromiko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Jean Fran- 
țois-Poncet.

Premierul desemnat al 
Italiei, Giulio Andreotti, a hotărît 
luni amînarea cu 48 de ore a înce
perii unei noi runde de consultări cu 
liderii partidelor fostei majorități 
parlamentare consacrate formării 
unui nou guvern. El a solicitat aceas
tă aminare pentru elaborarea de noi 
propuneri susceptibile, după opinia 
sa. să obțină sprijinul comuniștilor.

durile peste Dunăre, fala capitalei 
maghiare, stăteau prăbușite în valu
rile bătrînului fluviu. Anii ce au 
urmat au dovedit dragostea pe care 
budapestanii o purtau orașului lor.

Am călătorit prin Budapesta în zi
lele acestei ierni. Am pășit prin cîteva 
din cele 30 de noi cartiere, vechiului 
oraș adăugindu-i-se efectiv un altul 
nou de peste 400 000 de apartamente. 
Locatarii lor sînt muncitorii celor 
peste 1 500 de întreprinderi indus
triale ale orașului, unde se realizează 
aproximativ două cincimi din în
treaga producție industrială a țării; 
sint cadrele didactice ale celor 6 uni
versități și ale altor 14 institute de 
învățămînt superior — în care stu
diază mai bine de jumătate din 
studențimea țârii; sînt miile de spe
cialiști ale celor circa 90 de institute 
și centre de cercetare ce ființează 
aici. Arătîndu-ne aceste realizări, 
gazdele recunosc, totodată, deschis 
că problema locuințelor este încă de
parte . de a putea fi considerată pe 
deplin soluționată. Este și temeiul 
pentru care și în actualul cincinal 
acestei probleme, dezvoltării edilita
re de ansamblu, i se acordă. în con
tinuare, o atentie deosebită.

Eforturile budapestanilor de a-și 
face orașul mai frumos, de a-i 
păstra vechile și mai noile armonii, 
personalitatea sa distinctă vin să 
sublinieze cit de necesare sînt liniș
tea și pacea pentru poporul Ungariei 
prietene, ca și pentru toate popoarele 
continentului nostru atît de greu în
cercat, evidențiază, o dată mai mult, 
nevoia de a se face totul pentru ca 
războiul, cu întregul său cortegiu 
de distrugeri și suferințe, să fie 
exclus din viata societății, iar oa
menii să-și poată consacra întreaga 
activitate scopurilor pașnice.

Silviu ACHIM 

res. ca și al țărilor în curs de dez
voltare pentru atingerea acestui tel 
și edificarea noii ordini economice 
internaționale, a continuat vorbito
rul. Diversitatea existentă între ță
rile în curs de dezvoltare poate de
veni sursa forței lor, dacă vor men
ține și consolida hotărîrea politică de 
unitate în negocieri și în acțiune. 
Această forță a țărilor in curs de dez
voltare. bazată pe unitatea de acțiu
ne. a fost apreciată drept imperios 
necesară pentru a se putea negocia 
de pe poziții de egalitate cu țările 
industrializate.

Viitoarea conferință a U.N.C.T.A.D. 
— a conchis vorbitorul — trebuie să 
constituie un eveniment in procesul 
îndelungat de transformare a struc
turilor economiei și comerțului mon
dial. iar lucrările reuniunii de la 
Arusha în vederea acestei conferințe 
trebuie să constituie. în același timp, 
pregătiri pentru etapele următoare 
ale procesului pe care țările în curs 
de dezvoltare încearcă să-1 inițieze 
și să-1 influențeze — edificarea noii 
ordini economice internaționale.

După cuvîntul inaugural al șefului 
«fătului tanzanian. plenara miniștri
lor a trecut Ia alegerea organelor 
sale de lucru. în calitate de pre
ședinte al actualei reuniuni a fost 
ales Ndugu Amir Jamal, ministrul 
tanzanian al comunicațiilor șl trans
porturilor.

★
Luni după-amiază. expertil guver

namentali ai țărilor „Grupului celor 
77" s-au întrunit în ultima lor plena
ră si au adoptat documentele de lu
cru ce vor fi supuse dezbaterii și 
aprobării reuniunii ministeriale.

R. P. D. COREEANĂ

In legătură cu viitoarea 
întîlnire de la Panmunjon

PHENIAN 12 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei a 
dat publicității numele reprezentan
ților R.P.D. Coreene la reuniunea de 
la Panmunjon cu reprezentanții păr
ții sud-coreene. transmite agenția 
A.C.T.C. După cum s-a anunțat, reu-. 
niunea reprezentanților celor două 
părți a fost propusă de C.C. al 
F.D.R.P. pentru data de 20 februa
rie ora 12,00. urmînd ca la aceas
tă întrunit-* să se formeze Comite
tul Pregătitor pentru Reunificarea 
Națională, care să înlocuiască Comi
tetul de coordonare Nord-Sud.

încetarea din viață a to
varășului Su Zhenhua.Agen- 
ția China Nouă anunță că a încetat 
din viață, la Beijing (Pekin), în vîr- 
stă de 67 de ani, Su Zhenhua (Su Cen- 
hua), membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, membru al Co
mitetului Permanent al Comisiei mi
litare a P.C. Chinef, fost prim-co- 
misar politic al forțelor navale ale 
Armatei populare chineza de elibe
rare.

Luind cuvîntul la Veneția în 
cadrul unei manifestări consa
crate țării noastre, primarul 
orașului, Mario Riga, a relevat 
vechile tradiții ale colaborării 
dintre Veneția și România, sub
liniind că astăzi există mari 
posibilități ca acestea să se am
plifice. Venețienii, ca și întregul 
popor italian — a subliniat pri
marul — urmăresc cu simpatie 
acțiunile pe plan internațio
nal promovate de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate a vieții 
contemporane, ilustru om de 
stat.

Problema namibiană. Re* 
prezentantul special pentru Namibia 
al secretarului general al O.N.U., 
Marthi Ahtisaari, a sosit într-o vi
zită la Lagos, capitala Nigeriei. 
Aceasta reprezintă ultima etapă a 
turneului său în cîteva țări din Africa 
avînd drept scop identificarea posi
bilităților organizării de alegeri li
bere în Namibia, sub egida O.N.U., în 
cadrul eforturilor de soluționare pe 
cale politică a problemei namibiene.

Demisie. Wilfrled Martens,
care fusese însărcinat de regele Bau- 
douin, la începutul lunii ianuarie, 
cu formarea unui nou guvern belgian, 
și-a prezentat luni demisia, transmite 
agenția France Presse. Sursa pre
cizează că șeful statului belgian' a 
acceptat demisia Iui Martens.

TurnOU. ReS>na Elisăbeta a 
Il-a a Mafii Britanii a sosit, luni, în
tr-o vizită oficială în Kuweit. Este 
prima etapă a unui turneu de 18 zile 
prin țările din zona Golfului.

Un mare zăcămînt de mi
nereu de fier a £ost desc°perit 
în regiunea Pilbara, din vestul 
Australiei. Expert» estimează că ză- 
cămîntul ar conține peste un mi
liard de tone, situîndu-se în privința 
mărimii și calității minereului prin
tre cele mai importante asemenea 
zăcăminte din Australia. Primele fo
raje au arătat că. în medie, conținu
tul de fier al minereului este de 65 
la sută.

0 violentă explozie a pr°- 
vocat un incendiu la o rafinărie din 
localitatea americană Whizing, statul 
Indiana, apartinînd companiei „Stan
dard Oil". Pentru orice eventualitate, 
s-a procedat la evacuarea a circa 
1 000 de locuitori din imediata veci
nătate a rafinăriei. Cauzele exploziei 
nu sînt încă cunoscute.

Orașul La Valetta, capitala Republi
cii Malta, găzduiește, începînd de as
tăzi, în conformitate cu hotărîrile 
adoptate prin documentele reuniunii 
general-europene de la Belgrad, lu
crările reuniunii de experti din țările 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki consacrate colaborării eco
nomice, științifice șl culturale in ba
zinul Mării Mediterane, promovării 
unor initiative concrete în această' 
direcție. în acest cadru, au fost invi
tate să-și aducă contribuția și țările 
sud-mediteraneene: Algeria, Tunisia, 
Libia, Maroc, Siria, Egipt și Israel.

Hotărîrea privind convocarea aces
tei reuniuni a pornit tocmai de la 
interdependenta strînsă dintre secu
ritatea europeană șl securitatea din 
bazinul Mării Mediterane, de la in
fluenta pozitivă reciprocă pe care o 
poate avea dezvoltarea cooperării la 
scară regională șl la scară general- 
europeană. în bazinul Mării Medi
terane persistă, așa cum se știe, de 
multă vreme, unele focare de încor
dare — îndeosebi în Orientul Mijlociu, 
Cipru — cu implicații nu numai asu
pra situației din zonă, dar și a situa
ției din Europa și, în general, din 
lume. Așa cum s-a putut constata în 
dezbaterile Conferinței de la Helsinki, 
lichidarea Încordării în Mediterana, 
transformarea acestei mări Intr-o 
mare a păcii și securității, dezvoltarea 
colaborării dintre și cu statele rivera
ne interesează toate statele europe
ne, ca șl în general restul statelor 
lumii. Actul final de la Helsinki s-a 
pronunțat în favoarea intensificării 
relațiilor cu șl între toate statele me
diteraneene. a dezvoltării unei coope
rări reciproc-avantajoase în diferite 
ramuri ale economiei, îndeosebi prin 
extinderea schimburilor comerciale, a 
cooperării în industrie, știință și teh

Comunicat comun
AMMAN 12 (Agerpres). — în co

municatul comun dat publicității la 
Amman, la încheierea convorbirilor 
oficiale dintre regele Hussein al Ior
daniei și președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito. se arată că 
cei doi șefi de stat s-au pronunțat 
pentru lărgirea cooperării bilaterale.

Abordind probleme internaționale, 
ei âu acordat o atentie deosebită si-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Guvernul israelian a acceptat convocarea unei noi întîlniri 
tripartite la Camp David • O declarație a președintelui S.U.A.

• întrevederi la Beirut
TEL AVIV — Guvernul israelian a 

acceptat invitația președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, privind organizarea 
în cadrul negocierilor de pace israe- 
liano-egiptene, a unei noi Întîlniri la 
Camp David, cu participarea secre
tarului de stat american, Cyrus 
Vance, a primului ministru egiptean, 
Mustafa Khalil, și a ministrului Is
raelian de externe, Moshe Dayan, a 
declarat premierul Menahem Begin 
la încheierea ultimei reuniuni a gu
vernului israelian.

WASHINGTON — Casa Albă a dat 
publicității o declarație a președin
telui Jimmy Carter care afirmă că 
noile negocieri tripartite de la Camp 
David vor avea loc probabil la sfîrși
tul lunii curente. Președintele Carter 
a indicat că el însuși ar putea să par
ticipe la negocieri și că Statele Unite 
continuă să joace un rol de media
tor. adăugind : „în 95 la sută din ca
zuri Israelul și Egiptul sînt acum de 
acord, pentru restul de cinci la sută 
noi adăugăm bunele noastre oficii".

Președintele și-a reafirmat, tot
odată. dorința de a acționa pentru o 
„reglementare globală" în Orientul 
Mijlociu, potrivit acordului-cadru de 
la Camp David și așa cum o cere 
Egiptul.

BRUXELLES. — Butros Ghali, 
ministru de stat egiptean la Minis

Evoluția situației din Iran
TEHERAN 12 (Agerpres). — într-o 

relatare din capitala iraniană, agen
ția Reuter informează că Shahpur 
Bakhtiar a demisionat, duminică, din 
funcția de prim-ministru. după ce 
Consiliul superior al armatei a or
donat militarilor să se întoarcă în 
cazărmi. Clădirea Majilisului (Came
ra deputatilor). sediul guvernului, și 
alte clădiri importante din Teheran 
au fost trecute sub controlul .forțe
lor revoluționare".

Duminică-seara. Mehdl Bazargan, 
prim-ministrul unui guvern provizo
riu. a anuntat. la postul d.e televi
ziune. că s-a întîlnit cu generalul Ga- 
rabaghi, șeful Statului Major al 
Armatei iraniene, acesta din ur
mă asigurîndu-1 de sprijinul arma
tei pentru formarea unui nou gu
vern — relatează agenția U.P.I.

Postul de radio Teheran a difuzat, 
luni dimineața, un comunicat al 
Statului Maior provizoriu operatio
nal al „guvernului revoluționar" care 
anunță că „toate aeroporturile ira
niene naționale și internaționale, pre
cum și toate frontierele terestre, ma
ritime și aeriene sîht închise pînă la 
noi ordine".

Același post de radio, citat de a- 
gențiile internaționale de presă, sem
nala continuarea ciocnirilor. în cursul 
nopții de duminică spre luni. în di

Campania electorală din Spania
Luări de poziție ale unor lideri politici

MADRID 12 (Agerpres). — în 
Spania au avut loc duminică adu
nări publice la care au luat cuvîntul 
liderii unor partide politice. în ca
drul campaniei electorale in vederea 
alegerilor legislative de la 1 martie.

Astfel, după cum informează agen
ția Reuter, secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, 
Santiago Carrillo, a vorbit în orașul 
Sevilla în fața cîtorva mii de per
soane. Prezentînd poziția comuniști
lor în perspectiva apropiatelor ale
geri, Carrillo a criticat guvernul 
pentru neputința sa de a soluționa 
o serie de probleme acute cu care 

nologie ; Actul final relevă, totodată, 
necesitatea realizării unor acțiuni de 
cooperare multilaterală, cu partici
parea unor organisme din sistemul 
Națiunilor Unite, cum sînt Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Europa, 
U.N.E.S.C.O., Programul Națiunilor 
Unite petru mediul înconjurător ș.a.

Discuțiile care au avut loc în etapa 
anterioară, ca și cele din cadrul re
uniunii de la Belgrad au evidențiat 
existența unor largi și concrete po
sibilități de extindere a colaborării în 
zonă, in domenii ca identificarea unor 
surse de energie și folosirea rațională 
a celor existente, combaterea poluă
rii marine, proiecte comune de cer
cetare științifică, dezvoltarea agricul
turii, probleme care, împreună cu al
tele, legate de lărgirea fluxurilor co
merciale, a legăturilor culturale, se 
vor afla în centrul reuniunii din ca
pitala Maltei,

România participă la această re
uniune în spiritul politicii sale prin
cipiale care a acordat și acordă o im
portantă deosebită cooperării și u- 
ritătii pe continent. Ținîno r de 
strînsa legătură care există îi -e pro
blemele securității europene, <ue co
laborării în Balcani și a securității 
țărilor din Mediterana, tara noastră 
s-a pronunțat șl se pronunță pentru 
extinderea relațiilor cu și Intre toate 
.aceste state, pentru eliminarea foca
relor de încordare șl conflict și regle
mentarea pe cale pașnică, prin trata
tive, a oricăror probleme litigioase, 
pentru intensificarea relațiilor de co
operare multilaterală, în consens cu 
interesele popoarelor din zonă, cu 
interesele de pace și securitate ale 
tuturor popoarelor continentului șl 
ale lumii.

Rada BOGDAN

iugoslavo-iordanian
tuațlel din Orientul Mijlociu și ac
tivității mișcării de nealiniere. Cei 
doi șefi de stat au reafirmat că o 
pace justă și durabilă în zonă nu 
este posibilă decît prin retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate în 
1967 și recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul de a avea un stat pro
priu.

terul Afacerilor Externe, a sosit la 
Bruxelles, într-o vizită oficială de 
două zile. După cum informează a- 
genția M.E.N., Butros Ghali este pur
tătorul unui mesaj al președintelui 
Egiptului, Anwar El Sadat, către re
gele Baudouin.

AMMAN. — Ministrul american al 
apărării, Harold Brown, a sosit la 
Amman, într-o vizită oficială de două 
zile, în cursul căreia va fi primit de 
regele Hussein și va conferi cu alte 
oficialități iordaniene. Anterior, mi
nistrul american a vizitat Arabia 
Saudltă, unde a avut convorbiri cu 
prințul moștenitor, Fahd ibn Abdul 
Aziz, și cu ministrul apărării, Sultan 
ibn Abdul Aziz.

BEIRUT. — Sosit în vizită la 
Beirut, Brian Urquhart, secretar 
general adjunct ai O.N.U. pentru pro
bleme politice speciale, a fost primit 
luni de primul ministru, ’. >’ jar,. ■, 
Selim Al-Hoss. întrevederea, Sa care 
a participat și ministrul de externe, 
Fuad Boutros, a fost consacrată per
spectivelor de restabilire a legali
tății și autorității guvernului libanez 
asupra întregului teritoriu al țării, 
în conformitate cu rezoluțiile Con
siliului de Securitate al O.N.U. in 
această privință.

verse orașe de provincie, ca Sb'raz, 
Tabriz și Isfahan.

Posturile de radio și televiziune 
transmit cu regularitate apeluri care 
îndeamnă la păstrarea calmului și 
restabilirea ordinii, la combaterea 
fermă a oricăror acte de sabotaj 
sau incendieri, la evitarea distruge
rilor de bunuri publice. Autorită
țile cer ca persoanele înarmate 
să predea armele și. de asemenea, 
să se evite orice acțiuni ce pot pro
duce noi vărsări de sînge. Se trans
mit, totodată, chemări pentru re
luarea activității instituțiilor și ser
viciilor de utilitate publică.

într-un comunicat al Statului Ma
jor operațional provizoriu al guver
nului se anunță că „Marele Stat Ma
jor general, garda imperială, precum 
și diverse corpuri ale armatei s-au 
raliat mișcării populare".

★
Agenția France Presse anunță că 

Mehdi Bazargan s-a instalat luni 
după-amlază la Palatul președinției 
Consiliului de Miniștri. El a desem
nat în funcțiile de viceprim-ministrl 
ai guvernului pe care-1 conduce pe 
Ibrahim Yazdi, Hachem Sabbaghian 
și Amir Entezam. iar în funcția de 
șef al Statului Major al forțelor ar
mate iraniene pe generalul Moha
med Vali Gharani.

este confruntată Spania. între altele, 
șomajul afectează. în prezent, peste 
1 milion de spanioli, ceea ce repre
zintă aproximativ opt la sută din 
populația activă a acestei țări.

La rîndul său. secretarul general 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, Felipe Gonzalez, a rostit o 
cuvîntare la Bilbao, cerind guver
nului să inițieze măsuri de urgență 
pentru a se pune capăt violentei, 
fenomen care, de un timp, cunoaște 
o gravă escaladare, mai ales în nor
dul tării. Gonzalez a acuzat organi
zația separatistă bască — ET A. — 
de această recrudescentă a violenței.
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