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Sub semnul tradiționalelor legături de strînsă

și caldă prietenie între popoarele român și bulgar,

constructoare ale socialismului, ieri a început

IN REPUBLICA POPULARA RULGARIA
PRIMIRE ENTUZIASTĂ A ÎNALȚILOR SOLI Al POPORULUI ROMÂN

(Continuare in pag. a III-a)

Sosirea la Voden

La Razgrad, însuflețite manifestări
de dragoste și stimă

In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de antibiotice

Primire caldă, entuziastă la sosirea pe aeroportul de lingă reședința guvernamentală Voden

Dineu oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Todor Jivkov

Tovarășul Țodor Jivkov._ prim-se
cretar al 
Partidului 
ședințele Consiliului de Stait al R.P. 
Bulgaria, a oferit un dineu ofi
cial în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. care se

Comitetului Central al 
Comunist Bulgar, pre-

talul tovarășului
Mur Jivkov

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni români,
Doresc să-mi exprim încă o dată în modul cel mai 

cordial mulțumirea pentru că dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, ați acceptat și de această dată invi
tația mea ca, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
să ne fiți oaspeți dragi.

De mulți ani mă întîlnesc anual cu dumneavoastră, 
iar la Voden, după cîte îmi amintesc, ne întîlnim 
pentru a treia oară. Prima noastră întîlnire a avut 
loc aici în anul 1966, în luna februarie. întîlnirile 
noastre au devenit tradiționale. Aș spune, să dea 
domnul ca toți conducătorii țărilor vecine să se în- 
tîlnească atît de des și prietenește cum ne întîlnim 
noi. Cred că toți, și cei prezenți aici, și cei ce nu 
participă, vor fi de acord că întîlnirile noastre exer
cită o influență extrem de favorabilă asupra dezvol
tării relațiilor reciproce dintre cele două partide, țări 
și popoare ale noastre.

Doresc să mai menționez ceva. Ne bucurăm că 
acum, la Voden, se află și scumpa și mult stimata 
noastră tovarășă Elena Ceaușescu, colaboratoarea
(Continuare in pag. a III-a) 

află în vizită de prietenie In Repu
blica Populară Bulgaria

Au luat parte tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico-știin
țifică, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe.

Din partea bulgară au fost prezenți 
tovarășii Petăr Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, ministrul afacerilor externe, An
drei Lukanov, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guverna

talul tovarășului
Nicolae Ceausescu

tovarășe Jivkov,
tovarășă Jivkova, 
tovarăși,
să exprim bucuria noastră că ne întîlnim

Stimate 
Stimată 
Stimați 
Aș dori 

din nou, într-o vizită de prietenie. Doresc să exprim 
mulțumirile noastre pentru invitația prietenească de 
a face această vizită.

într-adevăr, a devenit o practică să ne întîlnim 
anual, o dată sau de două ori. Am văzut că unii 
țin și o anumită contabilitate a întîlnirilor noastre — 
spun că din 1965 pînă acum ne-am întîlnit de 20 de 
ori. întîlnirile, convorbirile pe care le-am avut cu 
aceste prilejuri au contribuit la dezvoltarea rela
țiilor dintre partidele și popoarele noastre. Fără nici 
o îndoială că schimburile de experiență, atit la acest 
nivel, cît și între reprezentanții partidelor și țărilor 
noastre, au avut și au o mare importanță în dezvol
tarea colaborării, solidarității și prieteniei.

Sîntem bucuroși că poporul bulgar prieten înfăp
tuiește cu succes hotărîrile Congresului al XI-lea, 
planul de dezvoltare economico-socială. La fel, și po
porul român a realizat cu succes planul de dezvoltare 
pe primii trei ani ai cincinalului și este angajat cu
(Continuare in pag. a III-a)

mentală bulgaro-română de colabora
re economică și tehnico-științifică.

Au fost prezenți. de asemenea, 
ambasadorul României la Sofia. Petre 
Duminică, și ambasadorul Bulgariei 
la București, Petăr Danailov.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o ambianță caldă, prietenească, 
tovarășii Todor Jivkov șl Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

(Continuare in pag. a III-a)

La întreprinderea de antibiotice din Razgrad

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. a so
sit, joi dimineața, în Republica 
Populară Bulgaria. într-o vizită de 
prietenie, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Noua vizită a tovarășului Nicolaa 
Ceausescu In țara vecină și priete
nă se înscrie In bogata cronică a 
legăturilor tradiționale româno- 
bulgare. a bunelor raporturi exis
tente intre cele două țări și po
poare. ca o contribuție importantă 
la dezvoltarea și adîncirea în conti
nuare a relațiilor dintre Partidul

pentru conducătorii celor două țări
*

în cursul după-amiezii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu tovarășul 
Todor Jivkov, tovarășa Ludmila 
Jivkova, cu persoanele oficiale ro
mâne și bulgare care îi însoțesc, au 
vizitat una dintre cele mai moderne 
unități industriale ale orașului Raz
grad — întreprinderea de antibiotice.

Pe traseul străbătut de coloana ofi
cială de mașini, de la. reședința gu
vernamentală Voden pînă la primul 
obiectiv al vizitei, un mare număr 
de locuitori ai satelor și orașului, flu- 
turînd stegulețe românești și bulga
re și nurtînd portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășului Todor Jiv
kov, au făcut din nou, ca și la sosire, 
o caldă și entuziastă primire repre
zentanților poporului român, dînd 
expresie, -prin îndelungi aplauze și 
ovații, satisfacției lor pentru această 
nouă întîlnire a conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări 
vecine si prietene.

La intrarea în această mare între
prindere. pavoazată sărbătorește în 
cinstea înalților oaspeți, sute de mun
citori și specialiști — biologi, chimiști. 
farmaciști — au intîmpinat cu senti- 

Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, a colaborării multila
terale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Insotit In această vizită de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică si tehnico-științifică. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe. 

- Ceremonia sosirii Înaltului oaspete 
a avut loc ne aeroportul de lingă 
reședința guvernamentală^ Voden.

Cu mult înainte de aterizarea 
avionului prezidențial, aici au venit 

mente de sinceră și caldă prietenie 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Distinșilor 
oaspeți le-au fost oferite frumoase 
buchete de flori.

Cu prilejul vizitei, directorul între
prinderii. ing. Stoian Bratoev, a 
prezentat realizările obținute în cei 
25 de ani de existență de această im
portantă unitate, căreia îi revine un 
rol însemnat in apărarea sănătății 
populației.

Gazdele informează că sarcinile ce 
revin din actualul plan cincinal aces
tui destoinic colectiv muncitoresc au 
fost îndeplinite și depășite. Acum, 
in laboratoarele și secțiile de pro
ducție se realizează peste 150 sorti
mente de antibiotice. Prestigiul între
prinderii a crescut an de an. astăzi, 
aproape 65 la sută din producția ei 
fiind exportată în peste 40 de țări 
ale lumii. Pentru bunele rezultate 
obținute în ultimul timp. întreprin
derea a fost distinsă cu Ordinul 
„Steagul roșu al muncii". De-a lun
gul anilor. între această unitate și în
treprinderea de antibiotice din 
s-au închegat strînse legături 
colaborare.

Secretarul general al Partidului 

mii de locuitori al orașului Razgrad, 
ca si din satele învecinate.

Pe un mare panou au fost arbo
rate drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria, ce încadrau por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. sub care, în limbi
le română și bulgară, era scrisă 
urarea : „Bine ați venit. scumpi 
prieteni români !“

La apariția în ușa avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
îndelungi ovații de miile de cetățeni 
aflați pe aeroport, care fluturau 
stegulețe cu tricolorul românesc șl 
scandați neîntrerupt ..Vecina ' drui- 
ba 1‘t, „Vecina drujba 1“ („Prietenie 
veșnică !“).

munist Român se interesează în care 
domenii ale producției farmaceutice 
se colaborează cu co'ectivul indus
triei ieșene. Directorul întreprinderii 
precizează că au fost obținute deja 
succese edificatoare în cadrul acestei 
conlucrări strînse in sfera protecției 
mediului înconjurător. în definiti
varea procedeelor de producere a 
unor sortimente de antibiotice, iar 
sfera acestei colaborări poate fi și 
trebuie extinsă în viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că și în tara noastră se dezvol
tă o industrie farmaceutică moder
nă. care dispune de o puternică bază 
materială de producție și cercetare. . 
în ansamblul acestor preocupări — a 
spus secretarul general — este ne
cesar ca specialiștii noștri si ai dum
neavoastră să extindă tot mai mult 
sfera cooperării în producție, asigu- 
rind producerea unor medicamente la 
nivelul cerințelor si exigentelor de 
astăzi. O asemenea strinsă cooperare 
ar crea condiții și pentru o produc
ție de înaltă eficientă economică.

Gazde’e adresează apoi oaspeților
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Luni, 12 februarie, intr-un 
sat din Maramureș, Vălenii Lă- 
pușului, un om și-a sărbătorit 
ziua de naștere intr-un fel 
aparte. Și emoționant.

Este vorba de badea Teodor 
Vele, țăran cooperator, pensio
nar. tn juru-i s-au adunat cei 
șase copii („copii" e un fel de a 
zice — și veți vedea de ce — 
intrucit ei înșiși sint in deceni
ile șapte și opt ale vieții — cei 
zece nepoți și doisprezece stră
nepoți) șt... întregul sat1 Cu 
toții au venit să-i ureze — la 
împlinirea celor 100 de ani — 
viață lungă, cu sănătate și bu
curie.

— Și cu cumpătare și puterea 
de a mai trebălui pe-acasă — 
a adăugat el, așa cum a făcut 
o viață întreagă.
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„Norocosul"
Nimeni n-ar găsi nimic nică

ieri dacă n-ar exista altcineva 
care să piardă ceva : obiecte, 
acte, bani. Se pare că Dumitru 
Rubin din Oradea este unul din 
cei mai „norocoși" oameni. Nu 
o dată, el s-a prezentat la auto
ritățile locale, depunind sumele 
de bani găsite pe stradă. Așa 
cum a făcut și zilele trecute, 
fapt pentru care păgubașa Eu
genia B6di ii aduce și pe această 
cale cele mai călduroase mul
țumiri. „Performanța" atinsă de... 
„norocosul" nostru : suma de 
45 000 lei, pentru care asudaseră 
niște harnici mecanizatori agri
coli, dar nu și distratul lor ca
sier, care-i pierduse. Dacă toți 
banii pierduți ar fi găsiți de 
oameni de omenie ca Dumitru 
Rubin, n-ar mai exista nici pă
gubași necăjiți. Dar parcă tot 
mai bine-ar fi să fie mai atenți.

I
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CADRU DE AFIRMARE
A INIȚIATIVEI COOPERATORILOR

RUȘEȚU 
BUZĂU

căruia am lnfor-

I Cactuși 
| pe șantier

I
I

I
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O construcție modestă de 
șantier, mai degrabă o baracă, 
adăpostește sediul șantierului 
nr. 2 al Trustului de construcții 
Galați, care este amplasat în 
momentul de față în cartierul 
„Dunărea", unde se înalță noi 
blocuri. La unul din geamurile 
acestei barăci se află zeci de 
specii de cactuși ! Aparțin ingi
nerului șef al șantierului, Ni
colae Calistru, care și-a adus... 
pasiunea aici, unde iși petrece 
toată ziua-lumină.  >...

— Mai e un motiv pentru a- 
ducerea cactușilor — ne spune 
Nicolae Calistru. Am vrut să 
am și lingă mine aceste plante 
spinoase, așa cum sint uneori 
problemele de șantier...

O glumă, desigur, intrucit șan
tierul de construcții pe care-l 
conduce se află la inălțime !

I
I
I
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• în ziua în care în sala căminului 
cultural din comuna Rușețu, avea 
loc adunarea de constituire a consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist, vremea era ploioasă. Cu 
toate acestea, pe străzile comunei 
puteau fi văzute șiruri-șiruri de că
ruțe care transportau îngrășăminte 
pe terenurile cooperativei agricole. 
De asemenea, la secțiile de mecani
zare. care urmează să fie unificate 
zilele următoare, se lucra intens la 
repararea ultimelor tractoare. Ace
lași climat de lucru care a putut 
fi văzut în comună. în ateliere, pe 
cîmp. a caracterizat și dezbaterile 
din adunarea de constituire a con
siliului unic agroindustrial din Ru- 
șețu. De altfel, la baza materialelor 
prezentate în adunare a stat un plan- 
cadru elaborat la 
începutul săptă- 
mînii trecute de 
către cele trei co
mitete comunale 
de partid din Ru- 
șețu, C. A. Ro- 
setti șl Largu. 
despre prevederile
mat în prima noastră relatare.

Realismul, gîndirea creatoare, lu
ciditatea comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii care le urmează 
exemplul s-au regăsit concretizate și 
în numărul mare de propuneri me
nite să dea consistență viitoarei ac
tivități a consiliului unic. Dintre 
acestea am reținut : studierea specia
lizării sectoarelor zootehnice în func
ție de condițiile existente — la Ru- 
șețu pentru creșterea bovinelor. C.A. 
Rosetti pentru ovine, la Cotu Ciorii 
pentru animalele de reproducție ; 
înființarea unei asociații pentru creș
terea porcilor între C.A.P. Rușețu și 
stațiunea de cercetări zootehnice ; 
concentrarea într-o singură unitate a 
producției de răsaduri pentru sectoa
rele legumicole ale tuturor coopera
tivelor agricole ; studierea posibilită
ții de mecanizare complexă a sec
toarelor zootehnice ; desființarea 
unor drumuri de acces inutile pentru 
creșterea fondului funciar.

Firește. într-unul sau în altul din 
consiliile unice apar diferite moduri 
de abordare a sarcinilor, potrivit 
condițiilor locale, experienței cadrelor, 
diferite acțiuni, idei, inițiative. Acti
viștii de partid, receptivi la metodele 
care-și dovedesc viabilitatea, nu se 
mulțumesc doar să ia act, să se infor
meze despre ele, ci se îngrijesc de ge
neralizarea lor. Este tocmai ceea ce l-a 
determinat pe secretarul Comitetului

consiliul unic de la Rușețu că unită
țile din raza consiliului unic vecin, 
din Săgeata, au încheiat acțiunea 
de procurare a semințelor, au dezbă
tut documentele plenarei și pe cir
cumscripții electorale, cu deputății și 
cadrele didactice, le-a vorbit despre 
stadiul avansat la fertilizarea cultu
rilor. La întrebarea noastră „ce le-ați 
spune celor de la Săgeata despre ac
țiunile bune de aici, de la Rușețu" 
ne-a răspuns : „Le voi spune chiar 
astăzi, cu prilejul înființării consiliu
lui unic că cei de Ia Rușețu au pre
văzut un schimb de experiență al lu
crătorilor din zootehnie la stațiunea 
de cercetări zootehnice, ceea ce pot 
face și ei în sectorul legumicol, că 
cei de aici și-au propus să execute 
cu forte unite mari lucrări de îmbu

nătățiri funciare, 
că au instruit 
propagandiștii cu 
conținutul docu
mentelor recentei 
plenare".

Noul organizator 
de partid si pre

ședinte al consiliului unic, Nicolae 
Seicaș, a avut o scurtă întilnire cu 
secretarii comitetelor de partid 
și șefii unităților economice de 
pe raza de activitate a consiliului. 
Din această „operativă" am consem
nat cîteva date „la zi" : reparatul 
mașinilor agricole s-a încheiat la sec
ția de mecanizare de la C.A.P. Largu 
și se află în faza finală la coope
rativele agricole din Rușețu și C.A.P. 
Rosetti. La C.A.P. Lunca au fost fer
tilizate peste 600 de hectare semănate 
cu griu, 240 hectare orz și s-au efec
tuat paturile calde pentru protejarea 
răsadurilor timpurii. Aprovizionarea 
cu semințe se află intr-un stadiu 
avansat. Atît cît timpul a permis, 
s-au efectuat arături pentru recupe
rarea unor rămîneri în urmă. în zi
lele următoare, biroul executiv al 
consiliului unic, sprijinit de organi
zațiile de partid, va efectua in
ventarierea tractoarelor și mași
nilor agricole, verificarea calită
ții reparațiilor la mașinile agricole ; 
va continua fertilizarea cu îngrășă
minte. Organizațiile de partid vor 
trece la repartizarea noilor k sarcini 
membrilor comitetelor comunale și 
ai birourilor organizațiilor de bază.

Un start bun, care 
nuat cu perseverență 
dăruire comunistă.

se cere conti- 
și hotărîre, cu

I Lecție

I județean de partid Buzău, tovarășul
Lazăr Băciucu, să le spună celor din

I de nota zero
I
I
I
I
I
I
I

60 de elevi de la Liceul agro
industrial din Seini (Maramureș) 
urmau să țină orele de practică 
la o fermă de păsări din locali
tate. Pină la fermă trebuia 
să-i ducă un autocamion. Pro
fesorii însoțitori au urcat in 
cabină fără să se sinchisească 
de faptul că autocamionul nu 
era amenajat pentru a trans
porta persoane. In plus, în ma
șină s-au înghesuit 60 de elevi, 
in loc să urce maximum 30. La 
o curbă, elevii aflați in picioare 
și-au pierdut echilibrul, partea 
laterală a 
dintre cei 
accidentat

O lecție .
lipsit răspunderea. O lecție care 
s-a încheiat cu nota zero pentru 
respectivii profesori.

mașinii a cedat, 
căzuți, 

grav.
practică

o fată

de la care a

I Pădurea

I se răzbună

I
I
I
I
I
l

— Cel mai mult și mai mult 
pe lume îmi place pădurea — 
spunea adeseori Tamaș Ilarie 
din comuna Fezeșu Gherlei, 
dețul Cluj.

Numai că pădurea nu-i 
dragă pentru frumusețea 
umbra ei răcoroasă în 
de arșiță. Și dacă o străbătea in 
lung și-n lat, n-o făcea s-o ocro
tească, ci s-o rărească de copaci.

Așa s-a intimplat și deunăzi 
cind, la adăpostul întunericului, 
s-a dus cu o căruță trasă de doi 
cai și a tăiat un copac, doi, 
trei... La un moment dat, un 
copac a luat in cădere o traiec
torie curioasă și i-a căzut drept 
in moalele capului. Lovitura a 
fost fatală.

I Pasiune
I
I
I
I
I
I
I
I

lntr-o sală spațioasă, anume 
amenajată, din centrul munici
piului Oradea, s-a deschis, sub 
egida Asociației „Exotica", o 
interesantă și originală expozi
ție. Aici și-au dat întilnire cei 
mai frumoși cintăreți înaripați 
care... incintă vizitatorii cu 
măiestritele lor triluri și pena
jele policrome. Frumos rin- 
duite, zeci ți zeci de colivii pre
zintă admiratorilor numeroase 
specii de canari și papagali, 
unul mai incintător decît al
tul, turturica zburătoare și tur
turica diamantină. Sînt expuse 
numeroase diplome cucerite de 
pasionații crescători la diferite 
expoziții. .Nu le înșirăm pe 
toate, ca să nu se umfle-n pene...

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

ADUNAREA SE PREGĂTEȘTE 
PRIN ACTIVITATEA DE PE OGOARE

Ne aflăm în ajunul zilei în care se 
va consfinți constituirea consiliului 
unic agroindustrial Dragalina. Pretu
tindeni în unitățile componente or
ganizațiile de partid acționează cu 
maximă operativitate : sg pune 
accentul pe activitatea concretă a co
muniștilor — mecanizatori, țărani coo
peratori. specialiști — la locul lor de 
muncă. Iată. în atelierele S.M.A. 
Dragalina. comuniștii. înfelegînd în
semnătatea hotărîrii recentei plenare 
a C.C. al P.C.R.. în pregătirea consti
tuirii noului consiliu unic agroindus
trial au preluat din mers sarcinile ce 
le revin. Pentru ca posibilitățile ofe
rite de noul cadru organizatoric să fie 
cît mai grabnic și deplin valorificate 
a fost reconceput. tot din mers, si 
planul de muncă 
partid, în sensul 
că el cuprinde a- 
cum noi sarcini 
concrete — cu
rente și de per
spectivă privitoa
re la inițierea u- 
nor cursuri meni
te să asigure ridicarea calificării șl 
policalificarea întregului personal 
muncitor, realizarea de economii de 
materiale, energie electrică și carbu
ranți, recondiționarea unor piese.

Pentru ca întreg ansamblul de mă
suri stabilite in hotărîrea Comitetului 
Central să fie aplicat cu rezultatele 
așteptate aici, s-a ajuns la concluzia 
că este necesară organizarea superi
oară a întregii activități — politice, 
economice. Activistul de partid din 
comună este primul 
exemplul propriu al 
muncii. Iată, programul 
din ziua respectivă al 
Aurel Vorovenci, secretarul comite
tului comunal de partid din Perișoru, 
prevedea riguros, oră cu oră. pre
zența lui «• în unitățile ce vor face 
parte din consiliul unic agroin
dustrial Dragalina : de la orele 
5 la 6,30. în sectorul zootehnic de la 
cooperativa agricolă ; de la 7 la 9. la 
formația de mecanizatori aflati la 
arat ; la 9,30 — la atelierul mecanic 
de la I.A.S. Jegălia ; după amiază, la 
stațiunea de cercetări pentru culturi 
irigate și la bazele de recepție ; seara, 
întilnire cu activul comitetului comu
nal de partid pentru stabilirea ulti
melor detalii în vederea 
campaniei de primăvară, 
noului an sint multe si «e

conducerii și plani- 
agriculturii cere atît 
raporturi de conlu- 
intrajutorare tovă- 
dezrădăcinarea unor 

a-

al organizației de

DRAGALINA
IALOMIȚA

care oferă
organizării 

de activitate 
tovarășului

declanșării 
Sarcinile 

mare răs-

pundere pentru că din cele aproape 
40 000 de hectare cît cuprinde consi
liul unic agroindustrial Dragalina. 
20 000 se află în zona comunei Peri- 
șoru.

îmbunătățirea 
ficării unitare a 
stabilirea unor 
crare strinsă și 
rășească, cît și
mentalități perimate, anacronice, 
firmarea conștiinței înaintate. Ală
turi de activistul comitetului jude
țean de partid. Ion Trifon, asistăm 
la cooperativa agricolă C. Brinco- 
veanu Ia o discuție în care membrii 
consiliului de conducere al coopera- • 
tivei agricole, directorul S.M.A.. șe
ful de secție, cooperatori și mecani
zatori din cadrul organizației de 

partid sătești evo
că „experiențe" 
păgubitoare din 
trecut, care nu 
mai trebuie repe
tate. „Anul trecut 
am avut 581 de as- 
persoare. iar a- 

cum a trebuit să cumpărăm alte 400 
de aspersoare noi. Am cerut S.M.A.- 
ului ca din cele 581 de aspersoare să 
recondiționeze măcar 200. Pină acum 
noi am cerut — noi am auzit. Noul 
cadru organizatoric schimbă radical 
raporturile dintre S.M.A. și coope
rativă. Șeful secției S.M.A. să devi
nă de mîine mecanicul-șef al coope
rativei" — a spus Nicolae Comănes- 
cu, președintele cooperativei agri
cole.

La 
tuire 
trial 
toate
zațiilor de partid, al activității co
muniștilor. noul organism 
de pe acum să-și exercite 
tributiile. Tovarășul Ion 
spunea : „Nu avem timp
ranjarea sediuluL birourilor. Birou
rile noastre sînt acum cîmpul. ate
lierele de reparații, sectoarele zoo
tehnice. adică locurile unde pregă
tim declanșarea campaniei, unde se 
realizează recolta ’79".

Deși sintem la jumătatea lunii fe
bruarie, în consiliul unic agroindus
trial Dragalina se simte din plin 
pulsul muncii înnoitoare, al pregăti
rii campaniei agricple a acestui ,an.

Mihal VIȘOIU

După cum am fost informați 
de conducerea întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante 
București, „Excursia lunii fe
bruarie" se derulează pe traseul 
București, Urziceni. Slobozia, 
Hîrșova, Constanta, Eforie, Man
galia. Avînd o durată de două 
zile si jumătate, cazarea partici- 
panților este asigurată la hotel 
in camere cu cîte două paturi, 
iar mesele — la restaurantul ho
telului. La Mangalia se pot vi
zita ruinele cetății antice, mor- 
mîntul cu papirus, edificiul ro
man, muzeul de arheologie. Cu

prilejul acestei excursii se vizi
tează și localitatea Varna din 
R.P. Bulgaria.

Următoarea plecare în „Ex
cursia lunii februarie" are loc 
în ziua de 23 februarie, ora 11, de 
pe platoul din fața hotelului In
tercontinental. Biletele pot fi 
procurate de la filialele de turism 
ale I.T.H.R. din str. Mendeleev 
nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, Bd, 
1848 nr. 4, Bd. N, Bălcescu nr. 
35, Calea Gri viței nr. 140 și la 
punctul de la poarta nr. 2 a în
treprinderii „23 August".

în fotografie : Sanatoriul bal
near din Techirghiol.

Fortuna" își diversifică serviciile■ „

Situat în centrul municipiului 
Pitești, la restaurantul cu auto
servire „Lacto-vegetarian" ' din 
modernul complex comercial 
„Fortuna" servesc masa zilnic 
circa 2 500 localnici și turiști. 
După cum am fost informați, 
aici sînt preparate cotidian 
10—15 sorturi de ciorbe și supe, 
20—25 feluri de mîncare. inclu
siv pentru diverse regimuri ali
mentare, în principal pe bază 
de legume, paste făinoase și 
carne de pasăre ; macaroanele 
calde cu brînză se pregătesc, 
bunăoară, de trei sau patru ori

pe zi. La cerere, mîncarea se 
servește și in sufertașe pentru 
a fi consumată acasă. Unitatea 
a încheiat contracte cu produ
cători 
zilnic 
lactate, 
bună 
te faptul că pe tot parcur
sul programului acestui restau
rant. deschis zilnic de la orele 
6 pină la 20,30, mesele sînt 
împodobite cu flori, demonstrîn- 

poate asigura 
consumatorilor.

care o aprovizionează 
cu legume și produse 

Menționăm impresia 
pe care o prilejuieș-

du-se cum 
buna servire 
(Publicitate).

se 
a

Dragalina, adunarea de oonsti- 
a consiliului unic agroindus- 

va avea loc zilele viitoare. Cu 
acestea, sub impulsul organi-

a început 
in fapt a- 
Trifon ne 
pentru a-

Informații utile pentru automobiliști
La Administrația Asigurărilor 

de Stat automobiliștii pot con
tracta diferite feluri de asigu
rări facultative auto — care a- 
coperă o serie de riscuri, altele 
decît cele cuprinse în cadrul a- 
sigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto — cum 
sint : asigurarea globală pen
tru avarii — casco ; asigurarea 
autoturismelor numai pentru 
pagubele produse ca urmare a 
accidentelor de circulație ; asi- 
gurarea autoturismelor numai 
pentru pagubele produse de in
cendiu și calamități ; asigurarea 
autovehiculelor pentru furt ; 
asigurarea suplimentară pen
tru cazurile cind autovehiculul 
este condus de alte persoane

decît asiguratul sau rude ale 
acestuia ; asigurarea autovehi-, 
culelor in legătură cu utilizarea 
lor la concursuri, întreceri sau 
antrenamente pentru acestea ; 
asigurarea de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a 
altor persoane aflate în auto
turisme ; asigurarea autovehicu
lelor cu valabilitate numai în 
afara teritoriului Republicii So
cialiste România.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel 
de asigurări, la: responsabilii cu 
asigurările din unitățile socia
liste, agenții și inspectorii de 
asigurare, filialele A.C.R. sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

Constantin VARVARA

I

abateri.

Gheorțjhe 
PÎRVĂN

Iile ȘTEFAN 
Dumitru T1RCOB

do- 
de 
cu 

ora

membrilor 
cu propu- 
fl înlocuit

tine in

curat, ilegal, si alte 
materiale de construc
ție de la șantierul 
Tumu Măgurele al

în numele mai mul
tor muncitori navetiști 
de la Combinatul si-

La Predeal, pe pîrtia de la Clâbucet- 
sosire

circula 
fiind fo- 
abonati.

hotărit 
să

Ne aflăm în secția a III-a montaj
i la întreprinderea bucureșteană 

„Semănătoarea". Un sector de muncă 
„cheie", unde se finalizează multe 
din produsele de bază ale uzinei. 
Aici se materializează in produse 
finite eforturile zilnice ale întregului 
colectiv. Aici se cunoaște cu exacti
tate pulsul producției fizice.

BINE. DAR SE PUTEA MAI 
BINE ! Au trecut cîteva minute de 
1a începerea programului. La toate 
locurile de muncă se lucrează din 
plin, cu spor.

— în luna ianuarie — ne spune 
sudorul Alexandru Ilie — am realizat 
suplimentar 61 combine de pantă și 
4 combine C-12. Și cu toate acestea 
noi nu sintem mulțumiți. Dacă pri
meam la timp o serie de repere, mai 
puteam realiza, după părerea mea, 
cel puțin încă 10 combine. Acum 
lucrurile au intrat pe un făgaș mai 
bun. ne-am organizat mai bine. 
Avem condiții ca în luna februarie să 
obținem rezultate superioare, să re
cuperăm grabnic restantele de anul 
trecut.

Faptul gă, începînd din prima lună 
a anului, la montaj se înregistrează 
un ritm zilnic înalt de liicru nu este 
întîmplător. în toate secțiile și ate
lierele întreprinderii, de la turnăto
rie și pînă la standul de probe finale, 
se acționează sub aceeași deviză a 
realizării planului și a recuperării 
răminerilor in urmă la combine și 
celelalte produse nerealizate integral 
în 1978.

DE LA JUSTIFICĂRI LA AC
ȚIUNI CONCRETE.

— Pînă nu de mult, de cite ori 
venea vorba despre restante nu pu
ține cadre de conducere aduceau tot 
felul de justificări — remarca Stan 
Dumitru, secretarul comitetului de 
partid. Și justificări se puteau găsi 
la fiecare pas. Ca să punem capăt 
acestei situații, am analizat modul 
cum se desfășoară activitatea pe în
tregul flux de fabricație. Concluzia

nu ne-a fost prea favorabilă, dar era 
limpede: redresarea activității pro
ductive. recuperarea restantelor de
pinde In mod hotărîtor de noi. de li
chidarea propriilor neajunsuri. Și am 
stabilit în acest sens un amplu pro
gram de măsuri. în esență, acesta 
vizează organizarea superioară a 
producției, întărirea ordinii și disci
plinei la toate locurile de muncă, re
partizarea judicioasă a sarcinilor de

tid a hotărît să se tacă Inventa
rierea producției neterminate de la 
secția a III-a montaj, să se defini
tiveze operativ un sistem mai eficient 
de programare a producției. Multe 
din aceste măsuri au și fost transpu
se în practică cu bune rezultate.

UN SPOR DE 300 DE COMBINE 
PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII. Ilustrarea cea mai 
elocventă a concluziei de mai sus

avea drept rezultat realizarea, 
seama creșterii productivității mun
cii. a unui spor de producție de 300 
combine CP-12.

IDEI CARE ÎNSEAMNĂ PRODUC
ȚIE FIZICA ÎN PLUS. Oricît de va
loroase ar fi însă asemenea măsuri 
tehnico-organizatorice. oricît de ri
guros ar fi elaborată programarea 
producției, fie chiar și pe calculator, 
acestea nu epuizează nici pe depar-

la sfîrșitul lui 78 - restanțe 
la sfârșitul lui februarie 79 - depășiri

PE DRUMUL REDRESĂRII PRODUCȚIEI FIZICE 

LA ÎNTREPRINDEREA „SEMĂNĂTOAREA" DIN BUCUREȘTI

producție pe echipe, asigurarea unui 
decalaj corespunzător între secțiile 
prelucrătoare și montaj. Altfel sint 
abordate acum și relațiile de cola
borare interuzinală ; dacă pină nu 
de mult ne interesa, cu deosebire, 
doar promptitudinea cu care erau 
onorate comenzile de către partenerii 
noștri de cooperare. în prezent, pu- 
nind ordine în compartimentul nos
tru de aprovizionare, urmărim cu 
strictete și modul in care ne res
pectăm noi obligațiile pe care le 
avem fată de aceștia în ce privește 
asigurarea bazei materiale, ceea ce 
a dus la un puternic reviriment in 
acest domeniu. Totodată. în vederea 
perfecționării evidenței și urmăririi 
producției, utilizării eficiente a mij
loacelor tehnice, comitetul de par-

se regăsește în eficienta măsurilor 
aplicate pentru creșterea productivi
tății muncii. ■ Astfel, in toate secțiile 
și atelierele au fost „inventariate" 
operațiunile tehnologice mari consu
matoare de manoperă și s-au stabi
lit soluții concrete de creștere a gra
dului de mecanizare a lucrărilor, s-a 
trecut la modernizarea unor tehno
logii. Pe această cale, numai in 
secția a Ii-a, în luna ianuarie, mano
pera specifică a fost redusă cu 9.5 
ore la combinele CP-12 și cu 7 ore la 
echipamentele pentru depănușarea 
porumbului O.P.-15. Ca urmare a 
perfecționării calificării a 900 de 
muncitori și a organizării mai bune 
a producției, s-a extins polideservirea 
mașinilor. Toate aceste măsuri vor

te resursele colectivului de creștere 
a producției fizice. în orice atelier 
te-ai afla, discutînd cu oamenii, con- 
stati că nivelul producției zilnice de
pinde, înainte de toate, de om. de 
spiritul său de inițiativă, de modul 
in care se valorifică experiența, 
ideile sale novatoare. Iată un exem
plu edificator chiar din secția în 
care am început investigația, la mon
taj. Aici se pierdea timp prețios aș- 
teptîndu-se primirea, de pe un flux 
tehnologic complicat, a suportilor de 
legătură pentru combina de pantă. 
Sudorul Ilie Alexandru a propus și 
a demonstrat că reperul respectiv 
poate fi fabricat în secție, printr-un 
procedeu tehnologic mai simplu, fără 
prelucrări prin alte secții, realizîn- 
du-se o economie anuală de 58 000

ore manoperă și 31 tone metal. Alte 
exemple. în secția a Il-a, mașinile ori
zontale de frezat și alezat erau foarte 
solicitate, fapt pentru care o serie de 
repere pentru combine nu puteau fi 
fabricate în ritmul și cantitățile im
puse de bunul mers al producției. 
Strungarul Petre Vlad și maistrul 
Constantin Mustăreață au propus si 
realizat o nouă tehnologie pentru fa
bricarea acestor repere pe alte ma
șini cu o productivitate cu 50 la sută 
mai mare. La rîndul său. ingine
rul Nedelcu Cicoceanu. șeful servi
ciului de. control tehnic de cali
tate. împreună cu șeful de brigadă 
Alexandru Bilț. au propus si aplicat 
în practică o serie de soluții care au 
dus la diminuarea unor circuite inu
tile si simplificarea instalației hi- 
draulice de la combina CP-12. Pe 
aceste căi. la fiecare combină se re
alizează o economie de 6 ore de ma
noperă și 12 kg otel de calitate 
OL-45. au crescut performantele teh- 
nico-functionale ale produsului. Si 
asemene.a exemple sînt multe în în
treprindere.

...Să ne oprim, fie și succint, asu
pra cîtorva dintre rezultatele obținu
te la „Semănătoarea" în prima lună 
a anului : in perioada amintită, aici 
au fost realizate peste plan 225 echi
pamente pentru recoltat floarea-soa- 
relui. 64 de combine si 45 echipamen
te pentru depănușarea porumbului, 
în această lună, colectivul întreprin
derii este hotărit să realizeze supli
mentar 140 combine C-12 și 90 echi
pamente O.P.-5. Toți cei cu care am 
discutat în uzină și-au exprimat con
vingerea că, în perioada următoare, 
succesele de pină acum vor fi con
solidate prin descoperirea și valori
ficarea de noi resurse interne, ast
fel incit prevederile de plan la pro
ducția fizică pe acest an să fie înde
plinite integral, iar restantele de anul 
trecut grabnic recuperate.

Pentru 
respectarea 
legalității

„în loc să se ocupe 
de bunul mers al ac
tivității unităților de 
pe raza comunei noas
tre. Segarcea Vale, 
județul Teleorman, de 
rezolvarea problemelor 
privind gospodărirea 
și înfrumusețarea lo
calității — se sesiza 
Intr-o scrisoare — 
președintele consiliului 
popular se interesează 
mal mult de propria-i 
gospodărie, abuzează 
de funcție și comite 
ilegalități pentru a 
crea avantaje mate
riale rudelor sale, se 
poartă jignitor cu să
tenii".

Din răspunsul Con
siliului popular al ju
dețului Teleorman re
iese că. într-adevăr. 
Oprea Ristea. prima

rul comunei Segarcea 
Vale, fără să tină sea
ma de prevederile Le
gii sistematizării, i-a 
îngăduit vărului său. 
V. Ristea. gestionar la 
cooperativa de con
sum din comună, să 
imprejmu'iască un te
ren cu suprafața de 
1 200 mp. in centrul 
satului, pe care acesta 
și-a construit o casă 
cu mai multe camere. 
De menționat că te
renul în cauză fusese 
obținut de consiliul 
popular in vederea 
construirii unui com. 
plex comercial. De a- 
semenea. primarul a 
dat dispoziție directo
rului școlii să-i „îm
prumute" vărului său 
1 000 țigle. materiale 
procurate de consiliul 
popular comunal pen
tru completarea aco
perișului școlii. în 
răspuns se precizează, 
totodată, că gestiona
rul V. Ristea și-a pro-

I.C.M.T.
în referatul de cer

cetare sint menționate 
măsurile propuse pen
tru restabilirea legali
tății : anularea decizi
ei de acordare a tere
nului respectiv lui V. 
Ristea și sancționarea 
contravențională a a- 
cestuia. sistarea lu
crărilor și demolarea 
construcției ridicate 
fără autorizație lega
lă. folosirea terenului 
în conformitate cu 
prevederile schiței de 
sistematizare. pentru 
satisfacerea intereselor 
obștești ale comunei. 
Ca urmare a abuzuri, 
lor săvirșite. primarul 
Oprea Ristea a fost 
pus în discuția plena
rei' comitetului comu
nal de partid, care l-a 
sancționat cu vot de

blam și a hotărit în
locuirea sa din func
ție.

După cum am aflat 
dintr-o convorbire te
lefonică. purtată cu 
tovarășul Florea Ti
riac, secretar adjunct 
al comitetului comu
nal de partid, consi
liul popular al comu
nei Segarcea Vale a 
făcut demersuri la 
consiliul popular ju
dețean pentru a nu se 
mai demola construc
ția în cauză si a se 
întocmi formele nece
sare în vederea ame
najării acesteia ca lo
cuințe destinate spe
cialiștilor care lucrea
ză în comună.

îmbunătățiri 
în transportul 

muncitorilor

derurgic Galati. Necu- 
lai Radu, din comuna 
Costache Negri, sem
nala că transportul 
călătorilor de la 
miciliu la locul 
muncă, mai ales 
autobuzul de la 
4,30. se face în condiții 
necorespunzătoare. Din 
cauza aglomerației, 
multi navetiști rămin 
în statie. urmînd să se 
descurce cum pot. a- 
pelînd la alte mașini. 
Solicitările cetățenilor 
de a se înlătura aceste 
neajunsuri, se spunea 
în scrisoare, nu au gă
sit ecoul cuvenit la 
conducerea I.T.A.-Ga
lati.

In răspunsul Minis
terului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, 
care a verificat aceas
tă sesizare, se preci
zează că pe ruta Cos- 
tache Negri — Galați 
circulă zilnic 23 curse 
de autobuze. dintre 
care trei au cap de li

nle chiar In comună, 
într-adevăr. autobuzul 
de la ora 4,30 
supraîncărcat, 
losit de 60—65 
De aceea s-a 
ca acest autobuz 
fie înlocuit cu altul, 
de mare capacitate, 
satlsfăcîndu-se. astfel, 
cerințele personalului 
navetist. S-au stabilit, 
de asemenea, și alte 
măsuri : intensificarea 
controlului, atît pe 
traseul menționat, cit 
si pe celelalte care 
servesc combinatul si
derurgic. organizarea 
unor verificări siste
matice pe trasee din 
partea I.T.A, și C.S.G., 
urmate de analiza mo
dului în care se des
fășoară transportul na
vetiștilor. asigurarea 
unei informări cores
punzătoare a publicu
lui călător asupra gra
ficelor de circulație a 
autobuzelor.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Biroul executiv al 

Consiliului popular al 
comunei Rusănești, ju
dețul Olt: Clădirea in 
care a funcționat fos
tul grajd comunal este, 
intr-adevăr, nefolosită 
de mai multi ani. Con
siliul popular comunal 
a cerut organelor ju
dețene aprobare, în 
mai multe rinduri. 
pentru a fi reparată 
si apoi folosită ca dis
pensar veterinar, ori 
ca magazin mixt, uni
tăți de care are nevoie 
comuna. La începutul 
acestui an. conducerea 
U.J.C.C. a aprobat, in 
sfîrșit. să amenajăm 
în această clădire un 
magazin mixt, pe care 
să-1 dăm în folosință 
in trimestrul II al 
acestui an.
• Uniunea județea

nă a cooperativelor 
agricole de producție

Dolj : Cercetările efec
tuate ca urmare a 
scrisorii semnate de 
Ilie Bălănoiu din co
muna Melinești au 
scos la iveală că pre
ședintele cooperativei 
agricole din localitate 
nu s-a ocupat cu răs
pundere de realizarea 
sarcinilor de plan și a 
comis unele J___ 1.
La adunarea generală 
ce se va 
această lună va fi pus 
în discuția 
cooperatori, 
nerea de a 
din funcție.
• Casa de asigurări 

sociale și pensii din 
cooperația meșteșugă
rească : S-au luat mă
suri pentru înlăturarea 
deficientelor sesizate 
în scrisoarea adresată 
de Marin Matei cu pri
vire la condițiile de 
cazare în complexul 
cooperației meșteșu
gărești din stațiunea 
Govora. A fost revi
zuită instalația de în-

călzire. care. In pre
zent. funcționează nor
mal ; oină la reluarea 
activității de trimitere 
la tratament balnear, 
mobilierul existent va 
fi recondiționat și se 
va asigura dotarea 
spatiilor de cazare cu 
noi obiecte necesare.
• Comitetul execu

tiv al Consiliului popu
lar al județului Vas
lui : S-a hotărît sanc
ționarea disciplinară a 
tovarășului Milică Vrîn- 
ceanu. vicepreședinte 
al Consiliului popu
lar al comunei Bog- 
dănești. iar pe linie de 
partid cu vot de blam 
cu avertisment, pentru 
nerespectarea Legii 
sistematizării, reparti
zarea. in mod abuziv, 
a unui teren din isla
zul comunal unor ce
tățeni spre a fi culti
vat cu pepeni.

I.
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VIZITA Di PRIETENIE A TOVflRfiSULUII NICA1AE CEAUSESCII
IN REPUBLICA POPULARA BULGARIA

Toastul tovarășului
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)
dumneavoastră credincioasă, acti
vist de frunte al Partidului Comu
nist Român și constructor al Româ
niei noi, socialiste. Doresc să folo
sesc întîlnirea fioastră pentru a o 
felicita personal, în modul cel mai 
cordial, cu prilejul zilei sale de 
naștere și să-i urez sănătate, feri
cire și noi succese în activitatea sa 
nobilă.

Dragi prieteni români,
Am început convorbirile noastre 

prietenești și sînt încredințai că 
ele vor continua, și se vor încheia 
în același spirit prietenesc. îmi 
este plăcut să subliniez încă o dată 
constatarea noastră comună că 
prietenia și colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre se dezvoltă cu succes. Și poporul 
bulgar, și poporul român traduc în 
viață hotărîrile ultimelor congrese 
ale Partidului Comunist Bulgar și 
Partidului Comunist Român, care 
— nu știu dacă acest lucru este 
întîmplător sau nu — sînt congre
sele XI ale partidelor. Cred că voi 
exprima aprecierea noastră comună 
că aceste hotărîri se înfăptuiesc. 
Am obținut noi realizări în con
strucția socialistă și facem noi pași 
înainte în dezvoltarea 
rală a țărilor noastre, 
nivelului 
popoare.

Doresc 
pentru a 
frate român pentru marile succe
se obținute în edificarea societății 
socialiste.

Ne aflăm încă la începutul nou
lui an 1979. Doresc să vă infor
mez că, în prezent, la noi se des
fășoară pe scară largă întrecerea 
clasei muncitoare, a lucrătorilor 
din agricultură, a intelectualității 
pentru îndeplinirea programului 
nostru de dezvoltare social-econo- 
mică a țării pe acest an și pe anul 
următor. Noi aplicăm un nou mod 
de lucru: elaborăm concomi
tent planuri pe doi ani șl de aceea 
vorbim acum și de planul pe anul 
în curs, și de planul pe anul 1980, 
unind într-un tot realizarea lor.

Se înțelege că avem și greutăți, 
avem și probleme nerezolvate. Dar 
principalul este că mergem îna
inte, că poporul susține prin fapte 
politica dusă de partidul

Dragi prieteni,
Sînt încredințat că și 

actualei dumneavoastră 
noi veți simți că poporul bulgar 
nutrește o profundă simpatie și 
prietenie față de poporul român și 
dă o înaltă apreciere prieteniei 
frățești cu el. Iar aceste sentimente 
de prietenie sînt reciproce.

Nu mă îndoiesc că și acum 
vom găsi noi posibilități și moda
lități privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor noastre re
ciproce, pentru lărgirea prieteniei 
și colaborării bulgaro-române și 
româno-bulgare. întîlnirea noastră 
de acum are loc într-o situație in
ternațională complicată și contra
dictorie, dar nu consider că este 
necesar aici să mă opresc amă-

de trai al

multilate- 
în ridicarea 
celor două

acest prilejsă folosesc 
felicita poporul vecin și

nostru.

în zilele 
șederi la

Sosirea la Voden
(Urmare din pag. I)

Secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, la cobo- 
rirea din avion, cu deosebită căldu
ră, de tovarășul Todor Jivkov, de to
varășa Ludmila Jivkova.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov și-au strîns 
cu căldură mîinile, s-au îmbrățișat, 
manifestindu-și reciproc satisfacția 
pentru noua lor întîlnire.

Cu aceleași sentimente prietenești, 
conducătorul partidului și statului 
bulgar și tovarășa Ludmila Jivkova 
au salutat-o pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Un grup de pionieri și 
tinere, în frumoase costume naționa
le, specifice acestei zone, au oferit șe
fului statului român și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de garoafe 
roșii.

Fanfara militară a intonat imnu
rile de stat ale României și Bulgariei, 
iar garda militară a prezentat tovară
șului Nicolae Ceaușescu onorul.

Pe aeroport se aflau prezenți to
varășii Petăr Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, ministrul afacerilor externe, An
drei Lukanov, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-română de colabo
rare economică și tehnico-științificâ, 
Milko Balev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, șeful cabinetului primului 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
cum și reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat ale județu
lui Razgrad.

Erau de față, de asemenea, amba
sadorul României la Sofia, Petre Du
minică, și ambasadorul Bulgariei la 
București. Petăr Danailov.

După ceremonia de la aeroport, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. împreună cu tovarășele Elena 
Ceaușescu și Ludmila Jivkova s-au 
îndreptat spre reședința oficială din 
Voden, pusă Ia dispoziția înaltilor 
oaspeți români pe perioada șederii 
în Bulgaria.

Pe întregul traseu, mii de locuitori, 
cu stegulețe românești și 
purtînd portrete
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu,
Todor Jivkov, i-au aclamat îndelung.

bulgare,
ale tovarășului
ale tovarășului

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

nunțit asupra acestei probleme. 
Mai ales avînd în vedere că Ia re
centa Consfătuire de la Moscova a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia am avut posibilitatea 
să dezbatem pe larg problemele 
situației internaționale contempo
rane și am adoptat în unanimitate 
Declarația. Aceasta exprimă do
rința și voința noastră comună de 
pace, dezarmare, de destindere și 
progres social.

Republica Populară Bulgaria face. 
și va face totul, după posibilitățile 
sale, ca această declarație să se 
realizeze în viață. Și eu sînt profund 
convins că această vizită a dum
neavoastră va da nu numai un 
imbold dezvoltării noastre comune 
și multilaterale, dar va fi și o con
tribuție în activitatea și lupta 
noastră comună pentru pace și în
țelegere în Balcani, în Europa și în 
lume.

Salutîndu-vă încă o dată, vă invit 
pe toți să toastăm :

Pentru prietenia între cele două 
țări ale noastre, între cele două 
popoare, între cele două partide ale 
noastre !

Pentru bunăstarea poporului 
frate român !

Pentru dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român și 
președinte al Republicii
România, prietenul șl tovarășul 
nostru apropiat!

Pentru mult stimata
Elena Ceaușescu !

Pentru tovarășii care vă însoțesc! 
în sănătatea dumneavoastră, to

varășe și tovarăși !
Noroc !

(Urmare din pag. I)

Socialiste

tovarășă

toată fermitatea în înfăptuirea tu
turor prevederilor Congresului al 
XI-lea pentru acest cincinal.

Desigur, este o coincidență că șl 
dumneavoastră și noi am avut Con
gresul al XI-lea și ne pregătim 
pentru Congresul al XII-lea. Nu 
este însă o coincidență, ci o reali
tate, faptul că ambele noastre parti
de și popoare înfăptuiesc în bune 
condiții hotărîrile congreselor 
partidelor lor. Aceasta demonstrea
ză că hotărîrile congreselor cores
pund realităților din țările noastre, 
posibilităților șl năzuințelor celor 
două popoare de a-și făuri o viață 
tot mal bună, de a edifica în cele 
mai bune condiții societatea socia
listă. Fără nici o îndoială că aceasta 
corespunde pe deplin năzuințelor 
popoarelor noastre, dar, în același 
timp, reprezintă o contribuție la 
dezvoltarea generală a socialismu
lui, la creșterea influenței sale in 
lume.

Am și eu convingerea că discu
țiile —- neoficiale, dar prietenești 
— din aceste zile vor contribui la 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre partidele și popoarele 
noastre.

Intr-adevăr, pe plan internațio
nal sînt probleme destul de com
plexe și unele chiar complicate, din 
păcate. Noi considerăm că este ne
cesar să conlucrăm tot mai strîns, 
împreună cu celelalte țări socialiste, 
pentru soluționarea acestor pro-

bleme în interesul forțelor progre
siste, al cauzei destinderii și păcii. 
Declarația de la Moscova a țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia dă perspectivă întăririi 
solidarității și luptei pentru destin
dere, dezarmare și pace. Noi sîntem 
hotărîți să acționăm cu toată fer
mitatea pentru realizarea obiecti
velor înscrise în această Declarație, 
care corespund intereselor popoare
lor noastre, cauzei generale a des
tinderii și păcii.

împărtășesc pe deplin cele spuse 
de tovarășul Jivkov că întîlnirile, 
convorbirile noastre din aceste zile 
vor contribui nu numai la dezvol
tarea solidarității și colaborării 
dintre partidele și popoarele noas
tre, dar și la impulsionarea conlu
crării noastre pe plan internațional 
pentru realizarea unei politici de 
destindere, de pace și colaborare.

Aș dori să ridic acest pahar și 
să urez poporului prieten bulgar 
succese tot mai mari în dezvolta
rea sa pe calea socialismului, în 
ridicarea bunăstării sale materiale 
și spirituale 1

Pentru întărirea conlucrării tot 
mai strînse între partidele și po
poarele noastre !

Pentru întărirea colaborării și 
solidarității dintre toate țările so
cialiste, dintre toate forțele anti- 
imperialiste și progresiste !

In sănătatea tovarășului Jivkov, 
a tovarășei Ludmila Jivkova, a ce
lorlalți tovarăși și prieteni pre- 
zenți aici !

La Razgrad, însuflețite manifestări 
de dragoste și stimă

pentru conducătorii celor două țări
(Urmare din pag. I)
rugămintea să viziteze una din sec
țiile importante ale unității — cea de 
fermentație, cu acest prilej fiind apre
ciate gradul înalt de automatizare a 
întregului flux tehnologic, nivelul 
tehnic ridicat al utilajelor.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează felicitări 
colectivului de muncitori și specialiști.

urîndu-le ca. sub conducerea organe
lor de partid, să îndeplinească în con
tinuare. cu aceeași perseverentă, im
portantele sarcini ce îi revin din ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea al P.C. 
Bulgar. Izbucnesc aplauze și urale. 
Se scandează cu însuflețire : „Vecina 
drujba !“. se fac semne prietenești. în 
timp ce coloana de mașini părăsește 
incinta acestei moderne unități a in
dustriei socialiste bulgare.

Aceeași atmosferă entuziastă, de 
sărbătoare, înconjoară pe înalții soli 
ai poporului român la sosirea lor în 
comuna Loznița, unde își are sediul 
unul dintre cele mai puternice com
plexe agroindustriale din județul Raz
grad.

Pe ulițe au ieșit mii de țărani, în 
frumoasele lor costume naționale, 
purtînd portrete ale. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ale tovarășului Todor 
Jivkov. pancarte pe care au în
scris, în limbile română și bulgară, 
un cuvînt atît de drag ambelor po
poare .— „Prietenie1', „Drujba".

La „Casa tineretului", conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări, ceilalți oaspeți au fost 
întîmpinați de reprezentanții orga
nelor locale de partid și de stat, de 
un mare număr de locuitori ai sate
lor care compun această comună.

Ca semn al caldei ospitalități, tine
re fete îmbrăcate în frumosul port 
local invită pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pe tova
rășele Elena Ceaușescu și Ludmila 
Jivkova să guste din pîinea și vinul 
acestor meleaguri. Cu gingășia vîrstei, 
un grup de pionieri dăruiesc crava
tele lor roșii distinșilor oaspeți, le 
oferă buchete de flori.

In fața unei machete, primul secre
tar al comitetului comunal de partid, 
Ghencio Anghelov, prezintă date pri
vind constituirea complexului agro
industrial din localitate. întins pe o 
suprafață de aproape 25 000 de hec
tare, el cuprinde o comună și 15 
sate cu o populație de peste 15 000 
locuitori. Ca urmare a rezultatelor 
obținute ^n creșterea an de an a pro
ducției agricole, în special a celei 
zootehnice, complexul deține de doi 
ani titlul de fruntaș pe țară. Min-

dria țăranilor din Loznița este ferma 
de vaci, care a reușit să obțină, anul 
trecut, de la fiecare vacă dintr-un lot 
de elită, o producție medie de lapte 
de peste 6 000 litri. Recordurile na
ționale obținute in producția agricolă 
au fost răsplătite de stat prin deco
rarea complexului agroindustrial cu 
Ordinul „Gheorghi Dimitrov".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu' se 
interesează despre sistemul de în
drumare a complexului de către or
ganele de stat și agricole, despre sis
temul de retribuire a muncii lucrăto
rilor agricoli și de organizare a 
muncii.

Primul' secretar al Comitetului Cen
tral al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, to
varășul Todor Jivkov, precizează că 
agricultura țării a trecut în ultimii 
ani printr-un amplu proces de reor
ganizare, care urmărește, în principal, 
sporirea producției, a eficienței mun
cii și conducerii.

în amintirea acestei vizite, primul 
secretar al comitetului comunal de 
partid adresează tovarășei Elena 
Ceaușescu rugămintea să primească 
în dar un covor în care, cu măiestrie 
și migală, cele mai talentate fete ale 
comunei au țesut motive populare ce 
fac faima acestor ținuturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la reprezentanții harnicei 
populații a comunei Loznița. răspun- 
zind cu prietenie caldelor manifes
tări cu care sint înconjurați.

i
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întrevedere prietenească, la scurt timp după sosirea la Voden

Plecarea din Capitală

,7 7: ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a plecat, joi 
dimineața. in Republica Populară 
Bulgaria, unde va efectua o vizită de 
prietenie, la invitația tovarășului To
dor Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Centrai al Partidului Comunist 
Bulgar. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-știintifică. Ștefan Andrei.

membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășii Cornel 
Burtică. Virgil Cazacu. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu. Ion Dineă, Emil Drâgă- 
nescu, Janos Fazekas. Ion Ioniță, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Gheorghe 
Radulescu. Virgil Trofin. Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec. Ion Co- 
man. Ludovic Fazekas. Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, de condu
cători de instituții centrale si orga
nizații obștești, de personalități ale

vieții științifice si culturale. Tovarășii 
din conducerea de partid și de stat 
au venit impreună cu soțiile.

Erau . prezenți Todor Ralovski, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria la București, și membri ai 
ambasadei.

Aeroportul Otopeni. unde a avut loc 
ceremonia plecării, era împodobit cu 
drapelele partidului și statului. Pe 
frontispiciul aerogării se afla portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elenă 
Ceaușescu.

La ora 10,30, aeronava prezidenția
lă a decolat, 
R.P. Bulgaria.

îndreptîndu-se spre
(Agerpres)

La întreprinderea de antibiotice din Razgrad tn vlzltâ la Complexul agroindustrial Loznița
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PAGINI DE DlRZENIE, ABNEGAȚIE
Șl EROISM REVOLUȚIONAR

„Alarma ! Sună alarma la C.F.R. !“
— vuietul sirenei răscolește cartierele 
muncitorești; ecoul ei înflăcărează 
inimile, coloane nesfîrșite de oa
meni se îndreaptă spre tovarășii 
lor aflați in grevă... La „Grivița", în
conjurată de mii de muncitori veniți 
să-și exprime solidaritatea, salvele 
mitralierelor, intrate în acțiune la 
ordinul guvernului, lasă urme roșii 
de singe pe albul zăpezii...

...înfruntind cu dîrzenie forțele de 
represiune, muncitorii organizează în 
Întreaga tară — la București. Cluj, 
Oradea. Iași — mari demonstrații de 
stradă, scandînd : „Pîine. nu curbe de 
sacrificiu !“. „Trăiască Frontul unic al 
muncitorimii !“. „Vrem libertate și o 
viață omenească I", „Jos teroarea I", 
„Trăiască solidaritatea proletară !“, 
„Jos fascismul !“. „Cerem recunoaș
terea comitetelor de fabrică !“. „Tră
iască Partidul Comunist !“. „Vrem 
eliberarea celor arestați !“...

...în pofida proclamării stării de ase
diu și a dizolvării organizațiilor pro
gresiste, dîrze acțiuni greviste declan
șează metalurgiștii din București, Re
șița și Arad, textiliștii din Timișoara 
șl Iași, muncitorii portuari din Brăila, 
Constanța, Tulcea, Orșova... La Timi
șoara, patronii sînt siliți să accepte 
revendicările muncitorilor... Ciocniri 
intre greviști și poliție au loc in Va
lea Prahovei... La Galați, muncitorii 
impun eliberarea conducătorilor lor... 
Ziarele anunță că, la Ploiești, pe
troliștii au fost timp de o zi „stăpinii 
orașului"...

Din Valea Jiului, Pașcani, Mediaș, 
pînă la Buzău, Tg. Mureș, Dej, Sibiu 
și Buhuși, zilele înnegurate ale lui 
ianuarie-februarie 1933 prezentau
— prin greve muncitorești și de
monstrații ale șomerilor. întruniri de 
solidaritate ale meseriașilor, memorii 
de protest ale intelectualilor și stu
denților, acțiuni țărănești împotriva 
impozitelor și dobînzilor creseînde — 
tabloul celei mai ample și vijelioase 
înfruntări de clasă cunoscute de țara 
noastră după greva generală din 1920.

Moment culminant al marilor bă
tălii sociale din perioada anilor 
1929—1933, eroicele lupte muncitorești 
din lunile ianuarie-februarie s-au 
desfășurat pe fundalul crizei econo
mice ce zguduia lumea capitalistă, 
avînd efecte din cele mai acute în 
România, unde monopolurile străine 
dețineau poziții-cheie în economie. 
Politica antipatriotică și antimuncito- 
rească a cercurilor guvernante, de 
gravă știrbire a independentei și su
veranității naționale, de intensifi
care a exploatării. de instituire 
a „curbelor de sacrificiu" prin care 
întreaga povară a crizei era arun
cată pe umerii clasei muncitoare, ai 
maselor largi populare, se împletea 
cu încurajarea grupărilor fasciste, 
îndeosebi a Gărzii de fier — organi
zație teroristă, șovină, cu caracter 
diversionist, care și-a început „carie
ra" prin furnizarea de spărgători de 
grevă patronatului, terminînd prin a 
deveni o odioasă 
diată a Germaniei

în acest context, împletind organic

lupta pentru propriile sale revendi
cări economice și politice cu apărarea 
intereselor vitale ale întregului po
por. proletariatul român și-a dovedit 
în mod strălucit maturitatea politică, 
combativitatea revoluționară, eroismul 
și spiritul de abnegație în lupta îm
potriva pericolului fascist, pentru 
salvgardarea independenței, suverani
tății naționale și integrității terito
riale a țării.

Cu o impresionantă forță de con
vingere s-au manifestat, în cursul 
luptelor proletare din 1931—1933, jus
tețea orientării politice a Partidului 
Comunist Român, capacitatea sa de a 
mobiliza in această luptă — in pofida 
condițiilor grele ale ilegalității — 
alături de clasa muncitoare, alte 
categorii sociale lovite de criză. Se

46 de ani de la marile 
lupte muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933

agentură stipen- 
hitleriste.

cuvine relevat in mod deosebit faptul 
că, înarmat cu orientarea* trasată de 
Congresul al V-lea, partidul a știut 
să găsească mijloacele adecvate pen
tru a înjgheba frontul unic al ma
selor largi muncitoare. Combătînd 
tendințele de rigiditate și secta
rism, care diminuaseră un timp ca
pacitatea sa de mobilizare, partidul 
a izbutit să îmbine metodele de luptă 
ilegale cu cele legale, să folosească 
o gamă largă de forme noi și elas
tice de organizare — comitetele de 
acțiune, de întreprindere, de grevă, 
de sprijin, comitetele șomerilor, 
sindicatele unice, alese de întreaga 
masă a muncitorilor — comuniști, 
socialiști și fără apartenență politică. 
Tocmai aceasta a dat posibilitatea 
trecerii la modalități superioare de 
luptă — ca ocuparea întreprinderilor 
de către greviști, mobilizarea în spri
jinul acestora a unor largi pături ale 
populației, organizarea de manifesta
ții. demonstrații de stradă etc.

Ansamblul acestor factori a deter
minat. paralel cu creșterea influenței 
și autorității partidului — forța poli
tică cea mai înaintată a societății ro
mânești. avangarda luptei întregului 
popor pentru eliberare socială și na
țională — îmbogățirea experienței și 
călirea revoluționară a partidului, în
tărirea sa politică și organizatorică 
prin atragerea în rîndurile organiza
țiilor de partid a celor mai înaintați 
și combativi muncitori.

Deși sălbatic reprimată de cercu
rile reacționare, luptele revoluționare 
din 1932—1933 au constituit o impor
tantă victorie politică a clasei mun
citoare și a partidului, a mișcării re
voluționare în întregul ei, exercitînd 
o profundă înriurire asupra evolu
ției ulterioare a vieții social-politice 
a țării. Aceste mari înfruntări de 
clasă au însemnat, deopotrivă, o lo-

vitură puternică dată ofensivei cla
selor exploatatoare împotriva nive
lului de trai și libertăților democra
tice ale maselor, o ripostă fermă po
liticii de infeudare a țării monopolu
rilor străine, precum și tendințelor 
de fascizare, determinind ridicarea 
luptei antifasciste pe o treaptă supe
rioară. Emoționante răsunau, îrnbăr- 
bâtind inimile, prin exprimarea incre- 
derii neșovăitoare in victoria cauzei 
proletariatului, versurile muncitorești 
scrise in primele zile după singeroasa 
represiune și publicate în ziarul co
munist ilegal „Februarie 15—16" : 
„...Luptă-n singe înecată / Cere răs
plată ; t Și ziua / Veni-va / Senină, / 
Și-atunci judecata / Călca-va-n pi
cioare t Teroarea. / In curînd / Cel 
flămind / Asuprit / Cuvintu-și va 
spune. / Pe veci el va pune / Robiei / 
Prigoanei I Mizeriei / Și foamei / 
Sfirșit... / Deasupra mulțimei / Ră
sună mereu / Aceleași cuvinte : / 
— -Tovarăși, la luptă l / — Tova
răși, ’nainte !*■“.

Fiind prima mare bătălie revoluțio
nară din Europa după instaurarea 
dictaturii hitleriste, luptele proletare 
din România anilor 1933 au avut 
totodată un larg ecou international 
Formele organizatorice, metodele de 
acțiune și mobilizare inițiate da 
P.C.R. in cursul luptelor au contri
buit la îmbogățirea patrimoniului ex
perienței revoluționare a proletaria
tului de pretutindeni. „Muncitorii fe
roviari români — se arăta în Apelul 
de solidaritate al Comitetului inter
național al feroviarilor — dau un fru
mos exemplu, arătind că nu e vorba 
de a apăra doar drepturile clasei 
muncitoare, ci de a apăra, de aseme
nea, mifearea revoluționară... Să or
ganizăm pretutindeni adunări de so
lidaritate". Subliniind importanța in
ternațională a marilor bătălii revolu
ționare ale proletariatului român, 
„Daily Worker", organul P. C. din 
Anglia, scria : „Noi ridicăm făclia 
aprinsă cu eroism de tovarășul nostru 
muncitor din România și o purtăm 
înainte in lupta contra propriei 
tre clase dominante".

noas-

nenu- 
revo-

'f*

Manifestări cultural-artistice
• Aniversarea luptelor ceferiș

tilor și petroliștilor din ianuarie- 
februarie 1933 este marcată prin 
numeroase manifestări cultural- 
artistice. La clubul C.F.R. din 
Ploiești s-a desfășurat montajul 
literar-muzical intitulat „Nemuri
torul februarie 1933“. susținut de 
formații artistice locale, iar la clu
bul constructorilor ploieșteni a 
avut loc evocarea ..Cinstire eroilor 
ceferiști și petroliști prahoveni, 
urmată de un recital de poezie pa
triotică și revoluționară. In cadrul 
acelorași manifestări, peste 2 000 
de tineri, muncitori, elevi si pio
nieri, s-au întilnit la casele de cul
tură și școlile din Cimpina. Slănic, 
Breaza, Sinaia. Bărcănești. la Mu-

zeul Doftana si cel de istorie din 
Ploiești cu participant! la acest 
important eveniment din mișcarea 
muncitorească din tara noastră.
• Sub genericul „Neuitatul fe

bruarie 1933", la Sînnicolau Mare a 
fost prezentat un montai literar 
omagial, iar la Întreprinderea „E- 
lectrotimiș" un recital de versuri 
patriotice, susținut de actori ai 
Teatrului Național din Timisoara. 
De asemenea, in cluburi muncito
rești. instituții de invățămin.t și 
cultură din Timișoara. Arad. Lugoj 
și Reșița au fost prezentate expu
neri despre eroicele lupte din fe
bruarie 1933.

...Năzuințele si idealurile a 
mărate generații de militanți 
luționari și-au găsit împlinire în 
anii socialismului. în 1979. cind 
sărbătorim 35 de ani de la Eli
berare, clasa muncitoare, care, prin 
lupta dîrză și jertfele ei de singe 
a deschis calea tuturor izbinzi- 
lor cucerite sub stindardul Partidului 
Comunist Român. îndeplinește cu 
succes rolul de clasă conducătoare în 
statul nostru socialist, in opera de 
făurire a unei Românii socialiste mo
derne. Înaintată economic si Înflori
toare. cu un grad de civilizație so
cială mereu mal înalt.

Adîncirea continuă a democrației 
muncitorești — al cărei cadru or
ganizatoric a fost perfecționat prin 
introducerea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, bazat pe princi
piul autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești — se afirmă drept una 
dintre trăsăturile definitorii ale e- 
voluției societății românești contem
porane, în spiritul prevederilor Pro
gramului P.C.R., ale hotărîrilor Con
gresului al Xl-dea. Factor esențial de 
întărire a coeziunii întregului popor 
în jurul partidului, rolul conducător al 
clasei muncitoare stă la temelia trăi- 
niciei de nezdruncinat a societății 
noastre socialiste, acționînd, totodată, 
ca forță dinamizatoare a energiilor 
creatoare ale întregii națiuni spre 
viitorul comunist al României.

Tudor OLARU

(Agerpres)

Seară literară la muzeul „G. Bacovia"
O seară literară George Bacovia a 

avut loc joi în Capitală, la muzeul ■ 
memorial ce poartă numele poetului. 
Intitulată „Serenada muncitorului", 
după titlul cunoscutei poezii a lui 
Bacovia — creație de la a cărei apa
riție se împlinesc sase decenii și 
jumătate — manifestarea a reunit

scriitori, numeroși iubitori 
lui bacovian, membri ai 
„Prietenii muzeului".

Personalitatea poetului a
cată de Agatha Bacovia. soția scriito
rului. Au urmat lecturi din opera 
poetului.

ai versu- 
cenaclului

fost evo-

(Agerpres)

Cărți pentru copii
Editura „Ion Creangă" marchează 

„Anul internațional al copilului — 
1979“ printr-o nouă apariție : „Gin- 
duri de copil", antologie de versuri 
și proză ale unor pionieri din țara 
noastră, ilustrată cu desene realizate 
de copii. ...............

Tot editura „Ion Creanga" dedica 
aceluiași an volumul „Laserii". Auto
rul. Sabin Vilceanu. prezintă cele mai 
noi metode de obținere a laserilor. 
rolul lor in diferitele domenii ale 
tehnicii moderne — comunicații, me
talurgie, medicină ș.a. — perspective
le pe care această descoperire a se
colului le deschide în folosirea unor 
noi forme de energie. Cartea este 
ilustrată de Damian Petrescu. în se
ria noutăților de carte mai semnalăm 
un volum de povestiri despre vacanta

școlarilor închinate iernii, reunite de 
Nicolae Neșgu sub genericul „Nin
soarea care ne trebuie". Ilustrațiile 
color ale acestui volum sint semnate 
de Gydrgy Mihail. Anului internațio
nal al copilului ii sint dedicate si vo
lumele : „Barzii visului de aur", an
tologie de poezii pe teme patriotice 
recomandate cu precădere pentru 
serbările pionierești. „Acasă si pe 
stradă" de Dan Bihoreanu. lucrare 
cu caracter educativ ce vine in spri
jinul copiilor pentru însușirea bune
lor deprinderi de comportament, și 
o ediție bilingvă româno-franceză, 
„Cheița fermecată" de Maurice Ca- 
reme, versuri pentru cei mici ilus
trate de școlari din tara noastră.

(Agerpres)

tv
20,25 Film artistic : „Floare de ctmp". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor mexicane.

21,55 Meridiane culturale
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 1 PROGRAMUL t

Teleșcoală
Teleclnemateca

închiderea programului
Telex
Emisiune tn limba germană 
Rezultatele tragerii Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto 
1001 de seri
Telejurnal
1079 — priorități ale activității e- 
conomice

19,20
19.30
20.00
20,05 Reportai de scriitor ; Aurul ne

gru — aurul miinilor noastre

17,00 Selecțiuni din emisiunea „Album 
duminical"

17,35 Blocnotes — Informații utilitare 
17,55 Dicționar cinematografic ; Jean

Paul Belmondo
Melodii populare
1001 de seri
Telejurnal
Radar pionieresc
Pagini clasice, interpret! contem
porani. Simfonia a Vl-a „Patetica" 
de P.I. Ceaikovski

21,00 Consultații medicale
21.15 Telex
21,20 Melodii distractive

19.00
19.20
19.30
20,00
20.15

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Generoasa fundație
— 19.30. (sala Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev — 19,
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonlc. Dirijor : Mircea Cristes- 
cu. Dirijorul corului : Vasile Păn- 
tea — 19.
• Opera Română : Spectacol 
coupe de balet — 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Casa cea nouă — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul de operetă : Tara su- 
risului — 19,30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul de comedie ; N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița tn sac — 19.30, (sala 
Studio) : Contratimp — 19.
• Teatrul Glulești (sala Giulești): 
Hotei „Zodia gemenilor" — 19,30,

Alexandru FIRESCU 
secretar literar 
la Teatrul Național Craiova

Corul

Pomul vieții

Ne aflăm, astfel. în fata celei 
treia ediții a unor manifestări

asupra 
a trans- 
Si jude- 
int.iln.iri 
de idei

„MADRIGAL"
tn firul tntilnirilor cu personali

tăți fi ansambluri ale vieții noastre 
artistice — organizate in cadrul 
Festivalului national „Cîntarea 
României" — ieri, celebra formație 
corală „Madrigal", sub conducerea 
maestrului emerit al artei Marin 
Constantin, a fost oaspetele unui 
colectiv de la „Casa Scinteii". Un 
moment de aleasă ținută artistică, 
de reală elevație, care a prilejuit 
audierea unor pagini de mare fru
musețe muzicală aparținind Renaș
terii, a unor compoziții reprezenta
tive din literatura corală româ
nească. Un concert care a demon
strat încă o dată înalta măiestrie 
fi virtuozitate a acestei autentice 
minării a școlii interpretative ro
mânești.

MISIUNEA EDUCATIVĂ A TEATRULUI

SLUJITORII SCENEI
in dialog permanent cu publicul
Pertmanenta și tot mal trainica 

ancorare a teatrului in politic și 
contemporan, ca o modalitate deter
minantă a reflectării artistice a revo
luției și construcției socialiste, im
pune o tot mai largă deschidere a 
ferestrelor între dramaturgi și tea
tre. între teatre și public. La o dez
batere recentă despre funcția mili
tantă a teatrului, se sublinia că dra
maturgia are nevoie de scriitori 
care, ca Balzac altădată, să fie „se
cretari", „notari ai stării civile" a 
societății. Nimic mai adevărat (chiar 
dacă, îndrăznim să observăm, calita
tea aceasta de „notari", chiar in i- 
postazele el cele mai dinamice și 
mai profunde, pare totuși limitată, 
viața de astăzi și problemele epocii 
noastre cerind totuși infinit mai 
mult). în aceste condiții, nici teatrul 
nu poate rămine simplu „caligraf" 
sau „mesager", ci un coautor, dina
mic. stăpînit de același gînd contem
poran care frămintă pe scriitor, an
gajat să slujească in mod creator 
mesajul, ce se degajă din textul li
terar. I*a rîndul lui, de mult, nici pu
blicul nu mai poate fi privit ca un 
simplu beneficiar din fața „ghișeului 
notarial" respectiv, care se cere „le- 
gitimizat" — prin acțiunile, trăirile, 
arderile iul pentru un ideal, prin 
victoriile sau căderile sale — prin 
text și spectacol. El a devenit un 
partener veritabil tn acest complex 
proces de creație. în actul comuni
cării are nu numai calitatea de re
ceptor, ci și pe aceea de rezxjneur.

Desigur, vocația democratică a 
teatrului impune permanența ipos
tazei „cu fata spre public" ; proce
sul optimizării acestei permanente 
deschideri a teatrului contemporan 
este insă cit se poate de complex 
și solicită în cel mai inalt grad gîn- 
direa, inițiativa și acțiunea slujito
rilor teatrului, a factorilor cu func
ții de conducere și Îndrumare me
niți să dea instituțiilor de specta
cole putința de a-și regla tot mai 
bine antenele in poziția de maximă 
receptare a ideilor și faptelor care 
străbat întreaga tară.

Teatrul Național din Craiova sa 
străduiește să transpună cit mai ve
ridic pe scenă piesele care reflectă 
înnoirile contemporane, ca si pe a-

I 
cel ea in litera de aur a cărora se 
păstrează, pentru generațiile de azi 
Si de mîine. valorile perene ale spi
ritualității românești, ale culturii 
poporului nostru.

Permanenta raportare la public, la 
doleanțele și aspirațiile sale, o în
făptuim atît cu mijloacele sociolo
gice de care dispunem și pe care le 
valorificăm tot mai complex (in co
laborare cu Centrul de științe socia
le de pe lingă Universitatea din 
Craiova și cu filiala locală a Centru
lui de cercetări pentru problemele 
tineretului, am realizat, în cursul 
ultimilor ani. investigații edificatoa
re in sfera opțiunilor repertoriale și 
a mutațiilor in procesul de recep
tare a spectacolului), dar și prin for
me specifice de legătură cu publicul. 
Avem un număr important de 
cercuri ale prietenilor Teatrului Na
țional in întreprinderi, la sate. în 
școli Si facultăți (in cadrul cărora 
realizăm sistematic întilniri ale ac
torilor cu spectatorii, dezbateri pe 
probleme teoretice, discuții în jurul 
spectaoolelor). Organizăm periodic 
vizite în întreprinderi (pentru a stu
dia — împreună cu factorii politici 
coordonatori — modalitățile propice 
dezvoltării legăturilor dintre teatru 
și colectivul respectiv). în ultimii 
ani am folosit cu mult succes mo
dalitatea „spectacolelor-dezbatere", 
prilej pentru spectatori de a cunoaș
te cit mai direct pe interpreți. de a 
face observații pertinente 
textului și spectacolului, de 
mite nu numai impresii, ci 
căți de valoare. Asemenea 
reprezintă un bogat izvor 
pentru politica noastră repertorială. 
Pe de altă parte, intilnirile cu spec
tatorii au dus și la perfecționarea 
unor spectacole. Reușim astfel să 
creăm un echilibru mai dinamic In
tre spectacol si „nivelul publicului", 
sâ scoatem publicul din starea dâ 
receptor pasiv și să-l facem să tră
iască, efectiv și afectiv, cit mai mult.

în ultimii trei ani. Teatrul Națio
nal din Craiova a lansat trei impor
tante initiative care au căpătat con
tinuitate si au intrat în tradiția unor 
manifestări cu vădit orizont natio
nal, 
de-a

UN EVOCATOR VIGUROS
AL SATULUI MARAMUREȘEAN

Autentic eveniment cul
tural, ce prilejuiește pu
blicului băimărean cu
noașterea. intr-o selecție 
riguroasă, a ansamblului 
operei unei prestigioase 
personalități a artei noas
tre contemporane, deschi
derea la Baia Mare a ex
poziției retrospective a 
pictorului Petre Abrudan 
dobîn-deste. prin raportare 
la biografia spirituală a 
artistului — si la temeiu
rile adinei ale creației 
sale — si o semnificație 
particulară : mai bine de 
un deceniu din prodigioa
sa sa activitate s-a desfă
șurat la Baia Mare. Este 
perioada 1933—1947, care 
coincide cu etapa cind se 
afirmă cu limpezime une
le dintre trăsăturile ce 
vor deveni caracteristice 
viziunii artistului. Stabi
lit. in 1947. după o scurtă 
perioadă orădeană. la 
Cluj, pictorul revine an 
de an în Maramureș (pic
tează mai ales la’ Birsa- 
na). Din contactul, mereu 
înnoit, cu lumea de pro
fundă si nealterată origi
nalitate si vigoare a sa
tului maramureșean s-au 
născut unele dintre cele 
mai semnificative lucrări 
ale maturității, admirabil 
împlinită, a acestei opere.

Activitatea artistului, 
desfășurată timp de mai 
bine de patru decenii sub 
semnul maior al angajării 
patriotice, al conștiinței 
înaltei responsabilități 
morale, cetătenesti-socia- 
le si naționale, excelează 
in domeniul compoziției 
de amplă respirație isto
rică și națională (Muceni
cii neamului. 1784 pe Mu
res. Caterina. doamna 
noastră. Confruntare pe 
redută. Moartea grevistu
lui. 23 August 1944. Cti
torii vieții noi), Defini-

torii pentru concepția vsa 
sint, de asemenea, lucru
rile inspirate de viața, 
tradițiile si obiceiurile 
satului românesc din 
Transilvania — ridicate 
cel mai adesea la valoare

lă. a sufletului artistului 
cu universul de bogată 
specificitate al istoriei, 
naturii, vieții si spiritua
lității satului românesc 
din părțile de nord ale 
tării, recomandă o pictu-

BAIA MARE ; Expoziția
retrospectiva Petre ABRUD AN

de simbol al perenității 
valorilor noastre umane, 
spirituale (Tulnicărese, 
Identități, Sfatul „cocoa
nelor", Muncă pașnică), 
precum și peisajele si na
turile statice (Clăi de fîn. 
Toamna la Hideaga. Inse
rare. Ritmuri. Tătăișe). 
Dincolo de distincțiile de 
ordinul tematicii, comu
niunea profundă, durabl-

ră In chip magistral evo
catoare de istorie : pinze- 
le lui Petre Abrudan nu 
descriu literar (deși res
pectul pentru realitate 
este o constantă a acestei 
picturi) si nu narează, ci 
evocă, pilduitor, imperati
vele istorice ale conștiin
ței naționale, celebrează 
valorile' de gravă frumu
sețe si noblețe ale marii

(sala Majestic) : Regele Ioan — 
19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19.30.
• Teatru! „Ion Vasllescu" : Sici
liana — 19.30.
O Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Cintece de tinerețe — 
19.39.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.
• Circul București : Bravo circul! 
— 19,30.

• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19.30.

cinema
• Valsul absolvenților : CENTRAL
— 15; 17.30; 20.
• Excursie ciudată : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 30.
• Prefectul de fier : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20,15, SCALA
— 15; 17,30; 20.

epurate nină 
de detaliile 

marcarea 
ritmurilor- 
contribuie 
structurii 

de

familii a obștii satului 
transilvan, ca si farmecul 
inefabil al alcătuirilor 
naturale ale acestor locuri: 
priveliștile si florile.

Mijloacele expresive — 
simple, de o reală organi- 
citate — sint stăpînite cu 
o siguranță viguroasă, ce 
se constituie in marcă a 
personalității puternice a 
artistului. Desenul monu
mental. iradiind de vitali
tate. denudează expresiv 
structura adincă. de esen
ță geometrică a formelor; 
arhitectura echilibrată a 
compozițiilor, 
la severitate 
accidentale. 
pregnantă a 
monumentale
la sublimarea 
imagistice. Rigoarea, 
sorginte clasică, a elabo
rării imaginii, nu o secă- 
tuieste de sevele vitale — 
vocile naturii, culoarea 
unind magistral structura 
si viata realului transfi
gurat plastic 
ză expresivă) 
(in consens 
grav, propriu 
tistului). Disciplina seve
ră si limpezimea intelec
tuală se conjugă cu un 
senfiment viu al culorii — 
menținută cu gravitate în 
gamă sobră sau exaltată 
pină la sonoritățile cele 
mai neașteptate. în ac
tuala etapă, de maturitate 
creatoare, lucrările 'ui 
Petre Abrudan au dobin- 
dit o nouă profunzime, o 
vibrație, o ardoare ine
dite : forța sintetică a de
senului 
bogăția 
matice 
dine si 
remarcabila forță și vi
talitate creatoare ale pic
torului.

• Șeriful din Tennessee ! PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 15.30; 18.15, LUCEAFĂRUL —
15; 17.30; 20. FESTIVAL — 15;
17,45; 20.15.
n Nea Mărin miliardar î 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 în Marea Egee : VIC
TORIA — 15; 17.30; 20.
• Lanțul amintirilor î CAPITOL
— 14,30; 17,30; 20,15, FLACARA — 
14,30; 17,30; 20,30.
• Fablio magicianul — 15; 16,30,

(prin sinte-
Si poetic 

cu lirismul 
trăirilor ar-

se însoțește cu 
unei game ero

de rară amplitu- 
vibratie. probi nd

Livia DRAGO!

de largă cuprindere — geografică șl 
de orizont spiritual : Festivalul tea
trului istoric. Zilele Caragiale si 
Săptămina actorului de film. An de 
an, colective teatrale din întreaga 
tară au prezentat spectacole pe sce
na craioveană. dovedind mersul 
spornic al dramaturgiei si ai valori
ficărilor scenice, pe drumul făuririi 
epopeii naționale, preocupare pentru 
extinderea exegezei literare și sce
nice caragialiene — ca moment pre
cumpănitor in valorificarea moște
nirii culturale. Colocviile cu preg
nant caracter teoretic prilejuite de 
aceste manifestări, intilniriile cu 
spectatorii, schimburile de spectaco
le au fost propulsoare de idei si con
cluzii ou un vădit caracter aplicativ. 
Pe lingă caracterul campetițiohal 
sau de „înitîlniri de breaslă", ele au 
urmărit, cu deosebire, extinderea re
lației dintre teatru și' public. (De 
altfel, trebuie să recunoaștem că in- 
săsi ideea organizării și fixării aces
tor manifestări aparțin spectatori
lor.)

Refertodu-ne strict la repertoriu, 
este potrivit să subliniem că spec
tatorii ne-au transmis opțiunea lor 
pentru un teatru al dezbaterilor a- 
devărate. acute, al conflictelor nees
camotate si al pledoariilor ardente, 
sincere în favoarea adevărului — 
fapt care ne-a îndemnat să abordăm 
in repertoriu asemenea piese de ac
tualitate : „Clipa" de Dinu Săraru — 
Virgil Stoenescu. „Intei-viu" de Ecate- 
rina Oproiu. „Profesorul demnitate" 
de C. Leu, „Excursia" de Th. Mănescu 
și să ne aplecăm in viitor către lu
crări dramatice cu valori asemănă
toare („Cer cuvinte 1“ de Dragomir 
Horomnea, „Un pahar cu apă", de 
Paul Everac, „Cind spiritul mic bur
ghez dă în clocot" de D. Solomon. 
„Jocuri crude" de Aiexei Arbuzov 
ș.a.). Am reținut și interesul aparte 
al publicului craiovean pentru teatrul 
romantid, determinindu-ne să pu
nem in scenă piese pe nedrept uitate, 
ca „Marion Delorme" de Victor 
Hugo sau „Don Carlos" de Fr. Schil
ler. Spectatorii noștri ne-au indem'- 
nat să stăruim în valorificarea scenică 
a operei marelui dramaturg, astfel că 
în stagiunea viitoare vom prezenta în 
premieră absolută versiunea scenică 
a lui „Kir Ianulea". datorată lui Me- 
hes Gydrgy. și o variantă cu multe 
elemente inedite a piesei „Conu 
Leonida față eu reacțiunea". tot așa 
cum un imens număr de spectatori 
ne-au încurajat în acțiunea noastră 
programatică de a realiza „ciclul 
Shakespeare".

Apărut de curînd în 
sditura „Albatros", „Po
mul vieții", volumul 
semnat de Nicolae 
Docsănescu. se impune 
prin statornica preo
cupare a autorului 
pentru realitățile spi
rituale ale satului con
temporan. Curiozitatea 
reporterului este du
blată de o adincă în
țelegere, de o apro
piere plină de căldură 
de oameni, care, prin 
puterea' lor creatoare, 
prin inventivitatea ma
nifestată nu numai in 
domeniul artei, ci și 
în acela al creativită
ții tehnice, s-au impus 
ca adevărate persona
lități (multe dintre ele 
laureate ale primei e- 
ditii a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei"). Pasiunea pen
tru dialog se reflectă 
constant și viabil în 
scurte reportaje care 
au păstrat viu spiritul 
interlocutorului. Ac
tualitatea folclorică a 
satului contemporan 
este un imperativ al 
dialogurilor înfiripate, 
de pildă, cu Simlon 
Moț, „un țăran prin 
muzeele lumii", sau cu 
Ilie Bursașiu. cu Gh. 
Terme, cu Traian Tul- 
van — reprezentanți a 
trei generații de olari 
din valea Crisului Ne
gru. deținători ai tai
nelor unui străvechi 
meșteșug.

de oa- 
fată ae 
a mar- 
creatia 
Este o 
de in

Asistăm de-a lungul 
paginilor acestei cărți 
la actul lucid si in a- 
celasi timp sensibil al 
traducerii unei adinei 
înțelegeri fată 
meni și locuri, 
o tradiție care 
cat definitoriu 
contemporană, 
idee subliniată
suși titlul volumului, 
care, făcind apel la un 
foarte vechi și răs- 
pindit motiv al artei 
populare, ține să ac
centueze această fer
tilă continuitate.

Povestea Măriei Ve- 
țeanu din Șerbeni, 
deopotrivă înzestrată 
în arta potrivirii ver
surilor și în aceea a 
cusutului, inteligenta 
iscoditoare a lui Pe
tre a Soitului — „un 
țăran din inima Săla
jului". autor al unor 
uimitoare invenții 
nice, dialogul cu 
Buclescu — cel 
bătrin olar din 
rezu. cîntecele lui Ion 
Luca Mîrșologu nu au 
In sine nimic specta
culos. Ele marchează 
însă o întoarcere la o- 
rigini. o mai bogată e- 
valuare a „începuturi
lor". Competenta cer
cetătorului se îmbină 
cu spiritul de observa
ție ai călătorului, cu 
sensibilitatea scriito
rului. oferlndu-ne un 
mod de a privi proce-

teh- 
Ion 
mai 
Hu

sele creației populare 
in dinamica lor inte
rioară. Evoearea crea
țiilor. unui olar ca 
*>umitru Șchiopu din 
Vlădeștii Vileei. a le
să.urilor si versurilor 
Gheorghiței Măleanu 
uin Bărbătești sau a 
tainelor pe care le de
ține Nicolae Rugea din 
Vaideeni intr-un do-_ 
meniu mai puțin prac-' 
ticat azi. acela al cio
plitului fluierelor, ofe
ră. totodată, citeva 
concludente repere de 
portret moral. Ele con
țin o bucurie a co
municării. un timbru 
cumpănit al tonului 
care destăinuie citito
rului inepuizabile re
surse de căldură u- 
mană.

Intensitatea calmă a 
povestirii, asociată a- 
cuității observației. 
Științei de a sublinia 
detaliul semnificativ, 
contribuie la acest act 
de. recuperare intru 
totul binevenit pe ca- 
re-1 reprezintă întregul 
volum. închinat în 
primul rînd muncii 
modeste, de multe ori 
anonime, a meșterilor 
populari din întreaga 
tară, el este în același 
timp un omagiu adus 
artei lor atît de bogate 
in resurse expresive.
Marina PREUTU

Umbrele strămoșilor uitați — 18; 
20 : DOINA.
• Poliția este învinsă : FEROVIAR
— 15; 17; 19; 20,45. MELODIA — 
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 : GRIVITA
— 15; 17,30; 20, BUCEGI — 15;
17,30; 20.

• Vlad Țepeș î CINEMA STUDIO 
— 10; 13; 16; 19, DACIA — 14,30; 
17.30; 20,15, FLOREASCA — 14.30; 
17,30; 20.15.
• Orașul-fantomă î DRUMUL SĂ
RII — 15; 17.30; 20.
• Prima zi de libertate — 11.45, 
Conflict conjugal — 14; 16,15, Mi
zerabilii (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.
• Totul pentru fotbal î LIRA — 
15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15; 17.45; 
20.
• Cind alături e un bărbat t FE
RENTARI — 15; 17,30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de

lună î GIULEȘTI — 15; 17.30; 20, 
VOLGA — 15; 17.30; 20.
• Avocata î PACEA — 15; 17,30; 
20.
• Aurul lui Mackenna : COTRO- 
CENI — 15.30; 19.
• Vreau să vă văd î VIITORUL 
15; 17.30; 20.
O Front în spatele frontului : 
MUNCA — 15.30; 19.
Acțiunea „Arsenal** : COSMOS 

15: 17.30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul să
iubim : ARTA — 15; 17. ț
• Din nou împreună : PROGRE
SUL — 15; 17,30; 20.
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Primire Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică. mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, s-a 
întîlnit. joi la amiază, cu Walid 
Joumblatt. președintele Partidului 
Socialist Progresist din Liban, și cu 
Selim Kozah, secretar general al

P.S.P.L.. care se află in tara noastră, 
într-o vizită de prietenie, la invitația 
C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării economice dintre Româ
nia și Liban.

(Agerpres)

VEȘTI DIN ȚARĂ Din activitatea partidelor

Cronica zilei
în perioada 13-15 februarie, sir Re

ginald Hibbert, adjunct al subsecre
tarului de stat permanent la Minis
terul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, a efectuat o vizită in țara 
noastră. Cu această ocazie a fost 
primit de tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe.

Sir Reginald Hibbert a avut con
vorbiri cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, asupra 
aspectelor relațiilor bilaterale, pre-

cum 
nale

în 
avut

șl a unor 
de interes

probleme internațio- 
comun.

★
cadrul unei festivități care a 
loc, joi seara, ambasadorul R.D.

Germane la București, Siegfried 
Bock, a făcut o donație de lucrări 
de muzicologie, metodici de specia
litate, partituri și discuri Conservato
rului de muzică „Ciprian Porumbes- 
cu“ din Capitală.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 șl 19 februarie. In tară : Vre
mea va continua să se răcească mai 
ales în nordul și estul tării. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de nin
soare în Transilvania. Maramureș și 

Ioldova. în rest, precipitații izolate.

Vînt moderat cu intensificări la în
ceputul intervalului, viscolind pe 
alocuri zăpada în jumătatea de eșt a 
tării și zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade izolat mai co- 
borîte la sfîrșitul intervalului, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 
grade. Ceată dimineața și seara. Con
diții de polei în sudul țării. In Bucu
rești : Vreme în răcire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros. favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vint moderat.

Succese ale ceferiștilor. 
„Ziua ceferiștilor" prilejuiește și în 
acest an evidențierea realizărilor ob
ținute de lucrătorii din transporturile 
feroviare, abnegația și hărnicia cu 
care acționează pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului. In cel de al 
treilea an al cincinalului, planul de 
transport pe calea ferată a fost de
pășit cu aproape 3 milioane tone. 
Realizări deosebite au obtinut cefe
riștii de la regionalele București, 
Craiova. Constanta și Iași.

Oamenii muncii de la Direcția re
gională căi ferate Iași, antrenați în 
finalizarea unor importante obiective 
destinate transportului feroviar, au 
înregistrat, de la începutul acestui an 
și pină în prezent, o depășire de 4 
milioane lei a planului de investiții. 
De asemenea, rulajul programat al 
vagonului de marfă a fost îmbună
tățit cu 1 la sută, al tonajului mediu 
brut pe tren de marfă cu 1.5 la sută, 
iar încărcătura statică cu 1,6 la sută.

Pentru ocrotirea sănă- 
tații feroviarilor. Baza tehni- 
co-materială pentru asigurarea asis
tentei medicale acordate oamenilor 
muncii din transporturile feroviare 
cunoaște de Ia an la an o continuă 
dezvoltare. în prezent, există 12 spi
tale C.F.R. cu peste 3 500 paturi, 24 
dispensare-policlinice și peste 200 
dispensare medicale în întreprinderi, 
stații de cale ferată, depouri etc. 
Funcționează, de asemenea, șase cen
tre pentru activitatea sanitară an
tiepidemică și 25 de laboratoare pen
tru examinări psihologice.

La Tg. Mureș șl Iași se află în

construcție două dispensare-policll- 
nice, care vor fi date în folosință 
în cursul acestui an. Vor fi construi
te. de asemenea, dispensare-poli
clinice la Suceava. Timișoara și 
București, precum și spitale la Plo
iești si Constanța.

se realizează tractoare cu încărcător 
hidraulic — T.I.H.-445 și tractoare 
agricole A-l 800-A. (Nicolae Băbălău).

progresiste, democratice

Producție fizica peste 
prevederi. Colectivele unităților 
economice din județul Olt 
zat, de la începutul anului 
prezent. însemnate sporuri de pro
ducție fizică între care 115 tone 
de aluminiu primar și aliaje, articole 
electrotehnice în valoare de 13 mili
oane lei. 360 km de cabluri electrice 
de forță nearmate. 375 tone de uti
laje destinate industriei metalurgice, 
mobilier însumînd 220 000 lei. 179 <00 
tricotaje, 5 tone unt, 30 tone zahăr 
rafinat. 120 tone conserve de legume 
sterilizate. Succesele obținute sînt, 
în principat rezultatul depășirii ni
velului planificat al productivității 
muncii cu aproape 1,5 la sută.

Apartamente noi. Recent-18 
Timișoara, au fost date în folosință 
aproape 300 de apartamente situate 
în noile blocuri de locuințe. Conti
nuînd în ritm susținut lucrările în
cepute anterior, constructorii au des
chis șantiere în patru puncte ale ora
șului. unde urmează să fie construite 
pînă la sfîrșitul anului peste 3 000 
de apartamente. (Cezar Ioana).

Tractorul 7 000. Pe fluxul 
tehnologic al întreprinderii de trac
toare și mașini agricole din Craiova 
a intrat tractorul cu numărul de fa
bricație 7 000. în prezent, la Craiova,

au reall- 
pînă în

Unități prestatoare de 
servicii la sate. Reteaua unl- 
tăților prestatoare de servicii exis
tentă în satele din județul Bihor se 
va lărgi în acest an cu 59 noi uni
tăți. Vor fi date în folosință patru 
noi complexe prestatoare de servicii 
în localitățile Ținea. Săcuieni. Diosig, 
Tileagd și un spațios atelier de pro
ducție în comuna Valea lui Mihai. 
Concomitent cu realizarea noilor 
obiective se prevede modernizarea ș’ 
dezvoltarea unora dintre cele exis
tente. (AL Peti).

Colaborare eficientă. Ca- 
drele didactice din cadrul Facultății 
de mecanică a Universității Brașov au 
finalizat la Uzina de tractoare Brașov 
instalațiile denumite „lnvertorul mo
nofazat de medie frecventă cu tiris- 
toare" pentru alimentarea echipa
mentelor tehnologice de călire, „sis
tem de poziționare automată a elec
trozilor la cuptoarele electrice cu arc 
din otelărie". Aceste două instalații 
contribuie substantial la reducerea 
consumului de energie electrică. (Ni
colae Mocanu).

Pod rutier peste Argeșel. 
șoseaua Pitești — Cîmpulung, 
perimetrul comunei Racovița. 

fost dat In folosință un pod

din noile state independente

FRONTUL DE ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN ALGERIA

pe calea înnoirilor economico-sociale
Intr-un interviu acordat agenției naționale algeriene de presă, 

A.P.S., Chadli Benjedid — ales de recentul congres al F.t.N. secretar 
general al partidului, iar la scrutinul din 7 februarie președinte al re
publicii algeriene — a expus orientările fundamentale ale politicii in
terne si externe a țării in actuala etapă si in 
urmează publicăm extrase din acest interviu.

perspectivă. In cele ce

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT„Daciada albă“ în județul Maramureș
„Schiul zburător 

și alte competiții...
I

In pofida capriciilor acestei ierni, 
în munții Maramureșului — unde 
condițiile de schiat au fost ceva jnai 
bune — s-au putut desfășura mai 
multe competiții sportive in cadrul 
ediției de iarnă a „Daciadei".

Pe un timp excelent, pe pîrtiile din 
stațiunea Izvoare s-a desfășurat cea 
de-a 10-a ediție a concursului inter- 
județean de schi aplicativ, dotată cu 
trofeul transmisibil „Schiul zburător" 
și organizată de Consiliul județean 
al organizației pionierilor. La startul 
celor două probe — alpin și de fond 
— au fost prezențl pionieri Si școlari 
din centrele de schi 
Mare, Baia Sprie și < 
cum și invitați din 
Satu Mare.

Tot la Izvoare a
Județeană a campionatului republi
can de schi fond pentru copii, in or
ganizarea inspectoratului școlar ju
dețean și a consiliului județean pen
tru educație fizică și sport. Au parti
cipat un mare număr dintre cei mai 
buni mici schiori ai județului. Un alt 
concurs desfășurat la Izvoare a fost 
cel de orientare turistică pe schi, 
inițiat de asociația sportivă „Voința" 
din Baia Mare, la care și-au prezen
tat concurenți asociațiile „Chemun" 
și „Știința". Competiția a avut carac-

Borșa. Baia 
Chiuzbaia. pre- 

județele Cluj și

avut loc etapa

ter de verificare în vederea fazei 
finale a campionatului national ce 
urmează să fie organizată tot aici.

Beneficiind de o bună organizare și 
de condiții de concurs bune, schiorii 
de la 
vedit 
cerea 
uriaș, 
Cupa 
copiilor de la Școala generală nr. 1 
din Baia Sprie, probele următoare 
fiind ciștigate la alpin de Casa pio
nierilor Baia Mare, iar la fond tot 
de Școala generală nr. 1 Baia Sprie.

De remarcat că. în afară de parti- 
cipanții Ia aceste competiții oficiale, 
toate pîrtiile de schi din județul Ma
ramureș au fost din nou pline de 
schiori amatori, mari și mici. care, la 
sfirșit de săptămină. ies in munți 
pentru a-și petrece pe zăpadă orele 
de odihnă și recreare. în zilele pre
cedente. pîrtia de la Mogoșa a găz
duit faza de zonă a campionatului 
național școlar de schi fond si alpin, 
Ia care au fost prezenți peste 100 de 
elevi din școli generale, licee și școli 
profesionale, actualii campioni de 
județ din Satu Mare. Bihor. Sălaj, 
Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș:.

Gh. SUSA 
corespondentul „Scînteii"

concursurile menționate au do- 
un deosebit interes pentru tre- 

tuturor probelor — slalom 
slalom special, fond și ștafetă. 

„Schiul zburător*' a revenit

începînd de astăzi șl pînă du
minică. 18 februarie, localitatea bel
giană Roeselare va găzdui turneul 
final al „Cupei Cupelor" la volei 
masculin, la care vor participa echi
pele Dinamo București, Ruda Hvez- 
da Praga. Levski Spartak Sofia și 
Gemeenservice Vught (Olanda).

Din lotul formației Dinamo Bucu
rești fac parte, printre alții. Oros, 
Dumănoiu, Enescu. Tutovan, Pă- 
ușescu și

tată ca principală favorită a tur
neului.

întreceri de masă pentru tinerii 
din județul Buzău

Sala sportivă a liceului „Al. 
Vlahuță" din Rm. Sărat a găzduit 
zilele acestea concursul de tenis de 
masă pentru „Cupa pionierului" — 
acțiune inițiată in cadrul „Daciadei". 
la care au luat parte peste 50 de 
elevi ai școlilor generale din locali
tate. Pe primul loc (obținind astfel 
dreptul de participare la faza jude
țeană a competiției ce va avea loc 
duminică 18 februarie la Buzău) s-au 
tlasat Marian Bucătaru, Nicușor

Rogojină și Florin Pîmuș (Școala 
generală nr. 4), Roxana Miu. Dorina 
Ochișor și Elena Dinu (Școaia gene
rală nr. 1). în același timp, numeroși 
concurenți din rîndul celor aproape 
12 000 tineri, elevi și pionieri, din 
Buzău, Nehoiu. Vernești. Zărnești, 
Pogoanele și din alte iocalităti ale 
județului, care au participat la 
etapele de masă, s-au întrecut la șah. 
tenis de masă, schi, pentru cupa „16 
Februarie".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Gîrleanu.
★

sferturilor de finală ale 
Internațional de box de la

In gala 
turneului_____ _______ ______ _
Belgrad, pugilistul român Simion Cu- 
țov (categoria ușoară) l-a învins prin 
abandon, in repriza a III-a. pe iu
goslavul Crvenkov. în limitele cate
goriei pană. Titl Cercel a cîștigat tot 
prin abandon, în rundul II. meciul 
susținut cu Pavlovici (Iugoslavia).

★
După consumarea a trei runde, 

în turneul internațional de șah de 
la Sao Paulo conduc marii maeștri 
Florin Gheorghiu (România) si Liu- 
bomir Liubojevici (Iugoslavia), cu 
cite 3 puncte. Ti urmează, Ta’O jn« 
mătate de punct, marii maeștri' Crt- 
car Panno, 
Korcinoi.

★
într-un meci contînd pentru grupe

le sferturilor de finală ale compe
tiției europene feminine de baschet 
„Cupa Liliana Ronchetti". echipa 
poloneză L. K. S. Lodz a întrecut pe 
teren propriu cu scorul de 82—75 
formația Slavia Praga. Partida a 
fost arbitrată de cuplul Cornel Ne- 
gulescu (România) — Petec Maischak 
(R.D. Germană).

Alte rezultate : Spojnia Gdansk— 
Pagnossin Trevisio 90—65 ; 
Szekesfehervar — Faenza 
88—53 ; Marița Plovdiv — 1 
polska Brno 80—78.

La Barcelona. în meciul 
pentru grupele sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, echipa bulgară 
Minior Pemik a învins cu scorul de 
72—66 formația locală Intima.

HANDBAL

Anatoli Lein si

tur al turneului 
feminin de tenis

Viktor

în primul 
național 
Columbus (Ohio), jucătoarea român
că Lucia Romanov a învins-o cu 
6—7, 6—3, 6—3 pe Maria Pinterova 
(Cehoslovacia).

Tenismana 'cehoslovacă Ida Buda- 
rova a eliminat-o cu 6—7. 6—3. 7—6 
pe americana Janet Newberry, co-

inter- 
de la

; Epitok 
(Italia) 

Kralovo-

contînd

Ieri, în campionatul 
feminin

Campionatul republican feminin de 
handbal a programat ieri noi întilniri. 
Iată rezultatele tehnice: Progresul 
București — Mureșul Tg. Mureș 
20—14; Confecția București — Hidro
tehnica Constanta 19—11: Știința 
Bacău — Rapid București 17—13: 
Constructorul Baia Mare — Rul
mentul Brașov 13—12; Universitatea 
București — Universitatea Timișoara 
15—15.

Revista vest-germană „Stern" prezintă Intr-un amplu reportaj un 
temerar proiect al savanților americani privind, folosirea energiei so
lare in scopul soluționării unor 
scrie in acest sens revista:

probleme vitale ale omenirii. Iată ce

• Joi s-au disputat în țară mai 
multe întilniri amicale de fotbal. în
cheiate cu următoarele rezultate teh
nice : A.S.A. Tg. Mureș — Slovan 
Bratislava (Cehoslovacia) 1—0. (0—0); 
F.C. Brăila — Dinamo București 2—1 
(1—1) ; Șoimii Sibiu — Chimia Rm. 
Vîlcea 5—2 (2—0) ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — S.C. Bacău 3—2 (1—1) ; 
F.C.M. Reșița — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin 1—1 (0—0) ; Metalul Sighi
șoara — Tatabanya (Ungaria) 1—3 
(0—1) ; Chimia Tg. Măgurele — 
Steaua 1—4 (0—3) ; Politehnica Ti
mișoara — U.T. Arad 2—1 (1—1) ; 
Chimia Brazi — Gloria Buzău 3—1 
(3-0).
• Raliul automobilistic al Iugosla

viei se va desfășura între 30 martie 
și 1 aprilie, pe un traseu în lungi
me de 1 463 km și va cuprinde 29 
probe speciale. Competiția, care va 
reuni pe unii dintre cei mai valoroși 
piloți europeni, va conta pentru 
campionatele europene, balcanice 
al Iugoslaviei.

O Seria surprizelor continuă 
turneul internațional de tenis de 
Palm Springs (California). După eli
minarea în primul tur a campionu
lui suedez Bjorn Borg de către Bru
ce Manson (S.U.A.), un alt favorit a^ 
fost n°voit să părăsească concursul : 
americanul John McEnroe a pierdut 
cu 6—7. 7—5. 7—6 (tie break la 10—8) 
în fata compatriotului său Eliot 
Teltscher. la capătul unei partide 
care a durat trei ore și jumătate.

Alte rezultate din turul II : Con
nors (S.U.A.) — Gunthardt (Elveția)

si

în 
la

6— 0, 6—4 ; Higueras (Spania) —
Carmichael (Australia) 7—6. 6—1 ;
Stockton (S.U.A.) — Dupre (S.U.A.)
7— 6. 6—4 ; Gene Mayer (S.UrA.) —
Sadri (S.U.A.) 6—1. 6—2 ; Lutz
(S.U.A.) — Fillol (Chile) 6-1. 6—3.

O Turneul internațional feminin 
de tenis de la Los Angeles a pro
gramat primele partide din turul II, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Tracy Austin — Mima Jausovec 
6—2. 6—0 ; Martina Navratilova — 
Mărită Redondo 6—0. 6—0 ; Barbara 
Potter — Kerry Reid 6—4, 6—0 ; 
Ann Kiyomura — Kathy Jordan 
6—3. 3—6, 6—3.

• în cadrul concursului interna
tional de patinaj viteză (sprinteri) 
de la Inzell, sportivul sovietic Ser- 
ghei Hlebnikov a terminat învingă
tor în două probe : 500 m — 39”U/100 
și 1 000 m — l’17”70/100. Proba fe
minină de 500 m a revenit patina
toarei americane Leah Mueller, cu 
timpul de 42”90/100.

® Cunoscuta schioară austriacă 
Annemarie Proell—Moser a obținut 
o nouă victorie în cadrul campiona
telor naționale, cîștigînd proba de 
slalom special Pe locul secund s-a 
situat Regina Sack! în proba mas
culină de slalom uriaș, primul loc a 
fost ocupat de Christian Orlainsky.

• La Liubliana s-a disputat meciul 
internațional amical de hochei pe 
gheată dintre reprezentativele Iu
goslaviei și o selecționată a provin
ciei Ontario. Hocheiștli canadieni au 
obținut victoria cu scorul de 2—1.

Soarele, acest gigantic „bec" situat 
la 150 milioane kilometri distanță de 
noi, are un mare cusur : lumi
nează doar cite o jumătate a globu
lui terestru, timp in care cealaltă ju
mătate se află cufundată în noapte. 
Un cusur remediabil — spun oamenii 
de știință. Cu ajutorul unor uriașe 
cîmpuri de oglinzi reflectoare „ani- 
nate‘.‘ în spațiu, savanții americani 
își propun să realizeze un nou sistem 
de iluminare la scară planetară. Te
merarul proiect, care la prima vedere 
pare de domeniul fantasticului, a pri
mit numele de „Operațiunea Prome- 
teu“. Pe la mijlocul deceniului vii
tor se va putea deja începe monta
rea, in Cosmos, a uriașelor oglinzi. 
Ele vor fi confecționate din folii me
talice subțiri și se vor roti pe orbite 
circumterestre. fiind astfel orientate, 
încit să reflecte lumina spre zonele 
întunecate.

După cum apreciază părintele pro
iectului, dr. Krafft A. Ehricke. oglin
zile cosmice deschid grandioase 
perspective într-un moment in care 
omenirea este tot mai preocupată de 
epuizarea rezervelor energetice. Este 
drept, omul a găsit din cele mai vechi 
timpuri soluții dintre cele mai di
verse pentru 
timpul nopții 
apoi făcliile, 
felinarele ; în 
electricitatea.
este însă că astăzi doar țările cu o 
economie dezvoltată beneficiază de 
sisteme de iluminat moderne.

Lumina, invingînd îndelungata dom
nie a nopților polare, ar facilita ex
ploatarea bogățiilor de la latitudini 
nordice. Lumina ar ușura munca în a- 
gricultură, un domeniu în care fiecare 
zi, chiar oră contează și orice întir- 
ziere se soldează cu pierderi însem
nate ; tot in agricultură, ea ar putea 
constitui cheia unor recolte nemaiîn- 
tîlnite, în condițiile în care, se știe, 
odată cu lăsarea întunericului, plan
tele se opresc din creștere. Luminarea

lor și în 
rata de 
treime din timpul necesar în mod 
obișnuit, aceasta însemnînd că acolo 
unde acum se recoltează o dată pe 
an se vor putea obține două recolte.

Din inițiativa N.A.S.A., un grup de

cursul nopții scurtează du- 
maturizare și coacere cu o

stern
magazin

a face lumină și în 
— Ia început focul, 

opaițele, luminările și 
vremuri mai recente — 
Tot atît de adevărat

ft PENTRU UN FOND 
AFRICAN DE DEZVOL
TARE A CULTURII. InaJn‘ 
te de a fi atras poftele hrăpă
rețe ale colonizatorilor. Africa 
a fost continențul unor strălu
cite culturi, judecind după ves
tigiile civilizației unor străvechi 
comunități, ca. de pildă. Zim
babwe. Benin. Mahdi. Mali și 
altele, care au înflorit pe acest 
continent cu secole în urmă. 
Nu puține sint muzeele euro
pene în care sînt expuse, minu
nate exemplare ale acestei arte. 
Pentru apărarea și dezvol
tarea patrimoniului cultural a- 
frican, expus in continuare pri
mejdiilor unei secătuiri ca ur
mare a tendințelor de ■ acapa

rare din partea unor firme și 
organizații care fac speculă cu 
obiecte de artă, s-a propus 
crearea. în cadrul Organizației 
Unității Africane, a unui Fond 
african de dezvoltare a culturii, 
care să aibă drept scop să con
troleze sever ieșirea din tară a 
unor obiecte cu valoare artisti
că deosebită, să încurajeze crea
ția proprie a țărilor africane și 
să recupereze, pe cit posibil, 
valorile jefuite.

® TRADUCĂTOR 
DE... BUZUNAR. Firme e- 
lectronice din mai multe târî au 
lansat pe piață modele ale pri
mului traducător electronic de 
buzunar. Este vorba de un cal
culator care conține în memoria 
sa circa 7 500 de cuvinte. La

simpla apăsare a unei clape, pe 
miniecranul calculatorului apar 
atit cuvîntul din limba maternă 
a utilizatorului, cit si cuvîntul 
din limba străină pe care do
rește s-o folosească (de pildă, 
„hello" în limba engleză, ceea 
ce corespunde lui ..bonjour" în 
limba franceză, vezi foto). Un

cod simplu permite, de aseme
nea. afișarea pe micul ecran a 
traducerii automate a circa 50 
de fraze de largă circulație, de 
exemplu „Faceti-mi, vă rog. sd- 
coteala". Datorită claviaturii se

Pe 
în 
a . . ____ __ „
rutier din beton, ce traversează rîul 
Argeșel. Noua construcție, în lungime 
de 126 metri, are două benzi de cir
culație. precum și două trotuare pen
tru pietoni. (Gh. Cîrstea).

Cărbune peste plan. M1* 
nerii de ' la Exploatarea minieră Co- 
mânești-Bacău au extras în acest 
an peste plan circa 1100 tone 
de cărbune de bună calitate. Acest 
succes se datorește creșterii produc
tivității muncii, mecanizării operații
lor de manipulare a materialelor, pre
cum și reducerii numărului de între
ruperi accidentale a utilajelor și in
stalațiilor. în fruntea întrecerii se 
află minerii din sectoarele Vermești, 
Leorda si Asău. (Gh. Baltă).

Economii de metal. Pr0' 
lectanții de la întreprinderea de șu
ruburi din Tîrgu Secuiesc au perfec
ționat tehnologia de fabricare a unor 
produse. Pe baza noilor tehnologii 
se vor economisi peste 120 tone de 
metaL (Tomori Geza).

AgrOClub. colnuna crasna 
din județul Zalău a luat ființă un 
agroclub unde se organizează infor
mări despre noutățile din agricul
tură. despre studii ale specialiștilor 
privind aplicarea unor metode agro
tehnice avansate ținîndu-se seama 
de condițiile pedoclimatice locale. în 
comună s-a organizat șl un curs de 
conducere a tractorului, care a fost 
urmat de aproximativ 60 de oameni 
de diferite vîrste și profesii. (Ion 
Mureșan).

De Ia Direcția 
drumurilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
informează că datorită unor lucrări 
la podurile de pe DN 68 (Caran
sebeș — Hațeg), km 31 plus 891 și 
35 plus 667. la Bou țari, circulația se 
închide în zilele de 16 șl 20 februarie 
a.c. între orele 7—15. Pentru depla
sări urgente din direcția Caransebeș 
spre Hațeg — Simeria si invers se 
poate folosi traseul prin DN 68 A 
(Lugoj — Făget — Ilia).

metalică asemeni unei pînze de pă
ianjen supradimensionate, care va fi 
apoi învelită cu o folie subțire de 
plastic, placată cu aluminiu.

Pe perioada lucrărilor (chiar "și 
asemenea amănunte au fost prevă
zute de autorii proiectului), construc
torii vor locui în „barăci" — stații 
extraterestre plasate în apropierea 
„șantierului". După doi ani de lucrări, 
„Lunetta" va fi gata să trimită pe 
Terra razele Soarelui, unde o stație

„Perioada dificilă prin care a tre
cut în ultimul timp Algeria a con
firmat fidelitatea poporului nostru 
față de opțiunile sale, maturitatea 
sa politică, ceea ce i-a permis să 
depășească încercarea. Poporul și-a 
dovedit din nou înaltul său grad de 
conștiință, autenticitatea, respectul 
profund față de principiile și martirii 
revoluției.

Pe de altă parte, toate instituțiile 
de stat și-au îndeplinit pe deplin 
rolul, în cadrul legalității. Aceasta 
este încă o dovadă că în cadrul 
procesului redresării revoluționare, 
sub conducerea defunctului pre
ședinte Houari Boumediene, Alge
ria a reușit să edifice un stat adevă
rat bazat pe instituții și structuri 
fundamentale în stare să garanteze 
continuitatea. Aceasta este una din
tre marile realizări ale revoluției, 
care a permis țării să traverseze cu 
succes recenta etapă dificilă.

Conducerea politică a dovedit că 
este la înălțimea responsabilităților 
sale. Congresul al IV-lea al parti
dului F.L.N. a fost Congresul conti
nuității și unității naționale, con
form devizei sub care s-a desfășu
rat : „Pentru aplicarea -Cartei Na
ționale» și fidelitatea față de pre
ședintele Boumediene". Forțele prin
cipale ale revoluției și-au îndeplinit 
rolul ce le-a revenit, ceea ce este o 
dovadă că muncitorii, felahii, inte
lectualii revoluționari, militarii, fe
meile și tineretul, care formează 
aceste forțe, reprezintă efectiv ga
ranția principală a continuității re
voluției și apărării realizărilor ei.

Revoluția s-a inspirat în ideologia 
sa din realitatea îndelungatului său 
marș victorios. „Carta Națională" a 
fost rodul acestui marș, concretizînd 
independența și continuînd lupta 
pentru edificarea țării. Continuitatea 
revoluției înseamnă pur și simplu 
aplicarea spiritului și literei „Cartei 
Naționale". Aceasta înseamnă, de 
asemenea, desăvîrșirea transformării 
radicale a satului în cadrul revo
luției agrare ; desăvîrșirea revoluției 
industriale în toate domeniile sale, 
în scopul cîștigării bătăliei pentru 
producție și productivitate, munca 
fiind un drept, o cinste și o datorie.

Continuitatea înseamnă, totodată, 
înfăptuirea revoluției culturale, în 
scopul edificării unei noi societăți, 
In care să domnească prosperitatea, 
dreptatea și egalitatea. O societate 
tn care toți oamenii muncii să aibă 
aceleași șanse, o societate în care 
omul potrivit să fie la locul potrivit 
Continuitatea înseamnă, în același 
timp, asigurarea de locuințe pentru 
cetățeni, învățămîntului pentru co
pii, a îngrijirii medicale a celor bol
navi.

Autocritica 
mite să ne 
evităm orice 
măsurile necesare, astfel 
tica constructivă să nu 
vorbă goală.

Continuitate înseamnă 
rea autenticității noastre, 
nenței noastre la lumea 
deschiderea noastră spre lumea care 
ne înconjoară. Aceasta înseamnă, in 
sfîrșit, că nu ne putem uita anga
jamentul față de cauzele juste, că 
ne confirmăm atașamentul față de 
nealiniere — una dintre principalele 
noastre opțiuni revoluționare.

Calea trașată 
Boumediene va 
conform voinței

Independența 
drapel sau un Imn național, ci este 
un concept profund, care înglobează 
diferitele domenii ale vieții. Practic, 
orice independență este lipsită de te
mei dacă nu este însoțită de inde
pendenta economică, aceasta, la 
rîndul el, trebuind să se bazeze pe o 
independență financiară reală.

Pentru garantarea independentei 
financiare este necesar ca producția 
noastră să depășească consumul. 
Economia nu este un simplu 
ansamblu de termeni tehnici, utili
zați de specialiști, ci realitatea coti
diană trăită de fiecare cetățean. 
De aceea, sînt imperios necesare 
apărarea bogățiilor țării,' dezvolta
rea lor spre binele maselor de 
oameni ai muncii.

Independența, în sensul cel mal 
larg, exclude orice formă de depen
dență, fie ea politică, economică 
sau culturală. Pentru noi, aceasta 
înseamnă a avea relații cu întreaga 
lume, ținînd seama în primul rind 
de interesele poporului algerian, 
fără a permite nici o presiune sau 
tirguială, cînd este vorba de prin
cipiile în care credem. Orice lucru 
poate fi discutat și dezbătut, cu ex
cepția principiilor. Sîntem pentru 
cooperare cu cei care doresc să 
coopereze cu noi, pe baza respectului 
reciproc și garantării intereselor re
ciproce.

. Sîrit-mîndru de încrederea pe care 
mi-au acordat-o forțele glorioasei 
noastre națiuni : muncitori, felahi, 
intelectualii revoluționari — a arătat 
în încheiere Chadli Benjedid. Misiu
nea care-mi revine astăzi este grea 
și dificilă și mă bizui pe încrederea 
poporului și pe ajutorul tuturor pen
tru ca lozinca privind aplicarea 
«Cartei Naționale» să devină o rea
litate concretă. Numai astfel vom 
putea edifica Algeria de mîine, așa 
cum o dorim, vorbind puțin și mun
cind mult.

este cea care ne per- 
îndreptăm greșelile, să 
deviere și să luăm toate 

încît cri- 
rămînă

confirma- 
a aparte- 
arabă $1

de președintele 
fi calea noastră, 
poporului nostru, 
reprezintă nu un

4 
oglinzi vor costa circa 15 miliarde 
dolari, dar într-un singur an ele vor 
furniza atîta lumină, cit 57 milioane 
tone, petrol transformate în electri
citate. Aceasta înseamnă că în mai 
puțin de 7 ani investițiile pentru 
„Lunetta*- vor fi amortizate. Dacă ex
perimentul va fi o reușită, se poate 
presupune că, la puțin timp, zeci de 
alți sateliți similari vor răsări pe 
cer, răspunzînd celor mai diverse ne
cesități de iluminare a orașelor, a

INĂ

„Operațiunea Prometeu“
O Un vast proiect de retransmitere a luminii solare în cursul nopții • Lumină de 
vînzare : la metru patrat sau cu ora @ Sub „Soarele nopții4* se pot coace recolte 

și la Cercul polar

specialiști americani a trecut la stu
dierea posibilității de a transpune în 
fapt proiectul amintit. Concluziile 
specialiștilor : proiectul este perfect 
realizabil ; ba, mai mijit, el este ex
trem de atractiv din punct de vedere 
economic. O primă etapă o va repre
zenta sistemul de oglinzi denumit de 
oamenii de știință americani „Lu
netta" (mica Lună), a cărui con
strucție va începe în 1987. 
această dată, „Space Shuttle", 
ma navetă spațială, își va fi 
ceput drumurile dus-întors între 
mînt și Cosmos. Acest vehicul va 
transporta, la 20 000 km distanță, ma
terialele de construcție pentru pri
mele două oglinzi în suprafață to
tală de 30 kmp. care vor forma „Lu
netta". Pentru transportul elementelor 
constitutive ale celor două oglinzi, în 
greutate de 1 800 tone, vor fi necesare 
72 călătorii ale navetei spațiale. Ma
terialul va fi descărcat pe orbita pre
stabilită, unde constructori-astronauți 
vor monta, asambla și suda o rețea

La 
pri- 
in- 

Pă-

le va prelua șl redistribui în direc
ții și cu intensități diferite, după ne
cesități. Intensitatea luminii reflec
tate de „Lunetta" va fi de 10 pină la 
100 de ori mai mare decît a Lunii 
în fază plină. Momentul aprinderii pe 
cer a „Soarelui nocturn" va fi, cu si
guranță, „spectacolul secolului". în 
miez de noapte se va face pe Pămînt 
atîta lumină, încit citirea unui ziar 
nu va constitui nici o dificultate ; 
privind în sus însă, ochiul se va 
izbi de un cer negru ca smoala, 
lipsit de transparența bolții , lumi
nate de Lună. între stelele și conste
lațiile familiare nouă, va străluci un 
punct foarte luminos — „Lunetta". Oa
menii se vor obișnui ușor cu lumina 

• aceasta, căpi ea va învălui uniform 
și blind peisajul, fiind lipsită de du
ritatea iluminatului electric, care 
operează pur și simplu „găuri" în 
întuneric.

Lumina „Lunettet" va fl vtndută, cu 
ora, celor interesați, la un preț con
venabil. Este drept, primele două

zonelor polare, a marilor șantiere 
sau ferme marine.

Pentru alte scopuri, ca de pildă 
stimularea creșterii vegetale, lumina 
transmisă de „mica Lună", nu este 
destul de puternică, pentru aceasta 
ea ar trebui să fie de 100 000—200 000 
ori mai intensă decît a Lunii. O ase
menea lumină o vor furniza „Solet- 
tele" — mici sori — a căror con
strucție va fi posibilă începînd cu 
1995—2005. în cazul acestei de-a doua 
faze. este vorba de un sistem de 
oglinzi cu o suprafață totală de re
flectare de 2080 kmp. Investiția de 
78 miliarde dolari se consideră că va 
putea fi amortizată în 20 de ani. Pri
mul din acești sori artificiali va pu
tea mări producția agricolă cu 3—5 
la sută, ceea ce înseamnă, pe an, un 
plus de hrană pentru omenire în va
loare de 19—31 miliarde dolari. A- 
ceasta ar constitui doar un început. 
Cu ajutorul altor „Solette", regiuni ale 
globului astăzi neprielnice agricul
turii, cum sînt Alaska, Siberia, Ca-

nada, ar putea deveni adevărate grî- 
nare prin prelungirea, in cursul 
scurtelor veri de aci, a zilei cu cite o 
oră, dimineața și seara.

într-o a treia etapă, suprafața in
stalației va ajunge pină la 60 000 
kmp ! (suprafață care corespunde ce
lei a landului Bavaria). Acest Soare 
al nopții va fi plasat pe o orbită 
geostaționară și va fi o, punte ener
getică ; pe de o parte, va trimite 
lumina pe Pămînt și, pe de altă par
te, va lucra ca centrală solară, ex
pediind energia rezultată, sub formă 
de fascicule compacte jie microunde, 
spre centralele terestre. Iată citeva 
din performanțele unui asemenea 
Soare artificial : poate aproviziona 
cu electricitate întreaga planetă, poa
te produce din aer și apă cantități 
uriașe de carburant: poate fabrica în
grășăminte chimice; poate stimula 
culturi agricole și răspîndi apă de- 
salinată din apă de mare, deasupra 
a 2 500 kmp de deșert.

Ecologii au pus o serie de între
bări in legătură cu eventualele riscuri 
șj dezavantaje ale temerarului pro
iect ,: nu ar provoca această sursă 
suplimentară de căldură și lumină 
topirea calotelor glaciare de la poli? 
Oglinzile cosmice, scăpate de sub 
control, nu s-ar întoarce împotriva 
noastră, pîrjolind totul, ca lentilele 
obișnuite care, focalizînd lumina so
lară, pot provoca incendii ? Nu 
ar putea duce la dereglarea echili
brului ecologic, a circulației aerului, 
a climei ? Autorii proiectului consi
deră însă toate aceste temeri neîn
temeiate, fără a nega totuși necesi
tatea studierii temeinice, în preala
bil, a tuturor implicațiilor. în special 
pentru cea de-a treia fază, cea mai 
perfecționată, de captare a luminii și 
energiei solare. Cit despre „Lunetta", 
faza primă, aceasta nu ar implica 
nici un fel de riscuri, energia în
dreptată spre Pămînt fiind doar de 
cîțiva miliwați pe metru pătrat. De 
altfel, după cum sublinia dr. Ehric
ke, nu se poate ignora faptul că pînă 
în prezent încă nu a fost imaginat 
un mijloc mai „curat", mai natural, 
de rezolvare a atîtor probleme vitale 
pentru omenire.

poate improviza o conversație 
liberă chiar dacă cel ce foloseș
te calculatorul nu cunoaște nici 
o limbă străină : el se poate 
face înțeles de interlocutor prin 
faptul că pe ecran apar în lim
ba acestuia, sub formă de litere 
luminoase, propozițiile respec
tive.

© UN ATLAS DE 20 
KILOGRAME. Un eveni- 
ment editorial deosebit l-a 
constituit apariția, în R.F. Ger
mania. sub îngrijirea Institutu
lui geografic și cartografic Me
yer. a unui atlas geografic inti
tulat „Pămîntul". Acest „atlas

al superlativelor", cum îl nu
mește revista vest-germană 
„Der Spiegel", cintărește nu 
mai puțin de 20 kilograme și 
conține 76 de hărți avînd di
mensiuni de 38X51 cm. și 102X 
51 cm. Indicele alfabetic cu
prinde 200 000 denumiri geo
grafice. Hărțile sînt detașabile, 
astfel că. orieînd. din volum 
pot fi scoase hărțile care sînt 
depășite și introduse altele, ac
tualizate. pe măsură ce casa 
editoare „Duden" le furnizează.

• LA 85 DE ANI, IN 
PLINĂ ACTIVITATE. Mel°- 
manit din Spania au sărbătorit

în mod deosebit pe Andrăs Se
govia. celebru chitarist, cu oca
zia împlinirii vîrstei de 85 de 
ani. în cinstea artistului a avut 
loc un spectacol festiv, la care 
și-au dat concursul interpreți 
din lumea întreagă. Consiliul 
municipal al orașului. Madrid 
i-a decernat, totodată lui Se
govia, o medalie de aur spe
cială. Sărbătoritul a declarat că 
în ciuda vîrstei înaintâte înțe
lege să-și continue activitatea 
artistică.

® TELEFON CU CAR
TELĂ MAGNETICA. In 
cursul acestui an. tn Statele 
Unite va fi inaugurat un nou 
sistem de convorbiri. în cadrul 
căruia tradiționalele monede 
vor fi înlocuite prin cartele

magnetice. Introducînd partea 
magnetică a cartelei se obține 
imediat legătura. O singură car
telă poate fi folosită de mai 
multe sute de ori pină la de- 
magnetizare. Avantajul ? Cos
tul noilor aparate este mult mai 
redus decît al celor clasice, iar 
pe de altă parte, persoanele 
care folosesc noul sistem sint 
scutite de a mai fi veșnic în 
căutarea monezilor necesare. 
Totodată, prețul unei convor
biri revine mult mai ieftin. în 
condițiile în care, pentru ob
ținerea cartelei, se plătește o 
sumă forfetară.

• UN PLATAN MILE
NAR CU MAI MULTE 
TRUNCHIURI. Azerbaidja
nul este vestit prin numă

rul mare de artxwi seculari. 
Bbtaniștii sovietici au fost 
surprinși insă descoperind un 
platan a cărui vîrstă se exprimă 
nu în veacuri, ci în milenii. Co
pacul are o înălțime de 50 de 
metri ; coroana sa. a cărui um
bră se întinde pe mai bine de 
1 400 mp. se sprijină pe mai 
multe trunchiuri ; sute de per
soane se pot adăposti sub um
brarul său de razele necruță
toare ale soarelui sau de vre
me rea. De la rădăcina plata
nului pornește un izvor cu care 
acesta trăiește într-un fel de 
simbioză : izvorul îi asigură 
apa. iar el îl apără de soare și 
deci de secătuire. Poate tocmai 
acesta este secretul longevității 
platanului.
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încheierea dezbaterilor generale la reuniunea 
ministerială a „Grupului celor ’77“

DAR ES SALAAM 15 — Trimisul 
special Agerpres. Ion Badea, trans
mite : Dezbaterile generale din ca
drul celei de-a patra reuniuni mi
nisteriale a țărilor, membre ale 
„Grupului celor 77“ s-au încheiat 
joi dimineața. în cursul după- 
amiezii, șefii delegațiilor țărilor par
ticipante s-au întrunit în plenară în
chisă pentru a lua în dezbatere și

pentru a definitiva proiectele de do
cumente ale reuniunii.

Concomitent, au continuat lucră
rile grupei de redactare pentru defi
nitivarea analizei comune a „celor 
77“ asupra situației actuale din rela
țiile economice si comerciale interna
ționale, a poziției lor fată de cadrul 
instituțional al U.N.C.T.A.D.. precum 
si fată de cadrul instituțional propriu 
al țărilor „Grupului celor 77".

Pentru instaurarea unei noi ordini internaționale 
in domeniul comunicațiilor și al informațiilor

Declarația de
KUALA LUMPUR 15 (Agerpres). 

— Conferința interguvernamentală 
asupra comunicațiilor din Asia 
și Oceania (AS IOC OM). re
unită la Kuala Lumpur sub auspi
ciile Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) și ale guvernului mala- 
yezian, și-a încheiat miercuri lucră
rile.

într-un document Întitulat „De
clarația de la Kuala Lumpur", re
prezentanții celor 23 state partici
pante s-au pronunțat pentru instau
rarea unei noi ordini internațiohale 
în domeniul comunicațiilor și al in
formațiilor pentru eliminarea deze
chilibrului existent în defavoarea 
țărilor în curs de dezvoltare. Docu
mentul cere UNESCO să promoveze 
toate formele de cooperare regională 
și internațională pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv.

Au fost adoptate mai multe reco
mandări care acoperă diferite aspec-

la Kuala Lumpur
te ale cooperării între țările din 
zonă in domeniul informațiilor. în
tre altele se propune înființarea 
unui „pool“ al agențiilor asiatice de 
știri, la care și-au anunțat deja par
ticiparea 10 state.

Conferința a aprobat și o rezolu
ție care invită directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
să studieze mijloacele de procurare 
a unor fonduri în vederea dezvol
tării informațiilor în țările în curs 
de dezvoltare.

într-o declarație făcută după În
chiderea lucrărilor, Mahtar M’Bow 
a spus că va fi constituit un comi
tet de experți care va urmări apli
carea recomandărilor adoptate. El a 
afirmat că UNESCO va sprijini ță
rile din Asia și Oceania în îmbună
tățirea infrastructurii pentru asigu
rarea unui flux mai echilibrat al in
formațiilor între țările în curs de 
dezvoltare și cele industrializate, 
precum și In pregătirea cadrelor.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Schimb de focuri la Beirut • Activitate diplomatica în zona

BEIRUT 15 (Agerpres). — Pentru 
a cincea zi consecutiv, trăgătorii de 
elită au deschis focul asupra reșe
dinței președinției Consiliului de 
Miniștri situată in partea de vest a 
Beirutului, nu departe de linia de 
demarcație care separă cartierele 
creștine și musulmane din capitala 
libaneză, paralizînd orice activitate 
în acest sector, relatează agenția 
France Presse, citind postul de radio 
Beirut

Totodată. în noaptea de miercuri 
spre joi a continuat schimbul de ti- 
ruri de artilerie între milițiile „Fa
langelor libaneze" și unități ale For
ței Arabe de Descurajare (F.A.D.), 
în cartierul rezidențial Chyyah. Un 
purtător de cuvlnt falangist a decla
rat că în cursul Incidentelor cinci 
persoane au fost ucise, iar alte 14 
fiind rănite.

Președintele Libanului. Elias Sar
kis, a ținut miercuri o reuniune la 
care au participat primul ministru. 
Selim Al-Hoss, vîcepremierul șl mi
nistrul de externe, Faud Boutros, șl

ministrul apărării, comandantul șef 
al armatei. Victor Khouri. în cursul 
reuniunii au fost discutate rezulta
tele întrevederilor pe care le-au 
avut autoritățile libaneze cu Brian 
Urquhart, secretar general adjunct 
al O.N.U. pentru probleme politice 
speciale, referitoare la aplicarea re
zoluției 444 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., care prevede resta
bilirea autorității guvernului Libanu
lui asupra întregului teritoriu al tării 
si situația din sudul Libanului, 
anunță postul de radio Beirut.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Brian 
Urquhart, secretar general adjunct al 
O.N.U. pentru probleme politice spe
ciale, care a sosit miercuri în Israel 
venind din capitala Libanului, a avut 
convorbiri cu primul ministru Mena- 
hem Begin și cu ministrul israelian 
al apărării, Ezer Weizman, referitoare 
la aplicarea rezoluției 444 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., Urquhart 
este însoțit de Emmanuel Erskine, 
comandantul Forței Interimare a Na
țiunilor Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.).

____ z___________ •

Măsuri suplimentare în cadrul OPEC 
de sporire a prețului petrolului

• Convocarea unei reuniuni extraordinare pentru 26 martie
• Hotăririle luate de Abu Dhabi și Qatar

ITALIA

Reluarea consultărilor 
privind soluționarea crizei 

de guvern
ROMA 15 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
a început joi după-amiază o nouă 
rundă de consultări consacrate solu
ționării crizei guvernamentale, de
clanșate la începutul acestei luni. 
Săptămîna trecută — după cum se 
știe — Andreotti a avut consultări 
cu liderii tuturor partidelor politice 
reprezentate în parlament. De data 
aceasta, el va consulta numai pe li
derii partidelor fostei majorități par
lamentare (democrat-creștin. comu
nist. socialist, socialist-democratic si 
republican). Noua rundă de consul
tări a debutat cu o întîlnire între pre
mierul desemnat și secretarul gene
ral al P.C.I.. Enrico Berlinguer. în 
continuare. Andreotti a primit o de
legație a Partidului Socialist.

La Roma se apreciază că nici ac
tuala rundă de negocieri nu va avea 
șanse de reușită atît timp cît Parti
dul Democrat-Creștin refuză să for
meze un guvern din care să facă 
parte și reprezentanți ai P.C.L

în suita acțiunilor consacrate securității europene

INTILNIREA DE IA VALLETTA IN PROBLEMA COOPERĂRII
MEDITERANEENE

LA VALLETTA 15 (Agerpres). — 
Lucrările reuniunii reprezentanților 
celor 35 de state participante la Con
ferința general-europeană consacrată 
cooperării economice, științifice și 
culturale în bazinul Mării Mediterane 
au continuat, miercuri, în capitala 
Maltei. La Valletta. în cadrul unor 
ședințe desfășurate cu ușile închise. 
După examinarea unor probleme pro
cedurale, consacrate în principal so

luționării modului de participare la 
reuniune a țărilor mediteraneene ne- 
europene. delegațiile reprezentate la 
întîlnirea din capitala malteză se vor 
concentra asupra principalelor pro
bleme de fond de pe ordinea de zi — 
examinarea căilor de extindere și di
versificare a cooperării economice, 
științifice și culturale în bazinul Me- 
diteranei.

Programul electoral al P. C. din Austria
VIENA 15 (Agerpres). — La Viena 

a avuit loc o întîlnire a președinte
lui Partidului Comunist din Austria, 
Franz Muhri, cu oameni ai muncii 
din capitala austriacă. Franz Muhri 
a prezentat programul electoral al 
Partidului Comunist în vederea ale
gerilor parlamentare programate 
penitru 6 mai anul curent.

Comuniștii austrieci — a relevat

vorbitorul — luptă consecvent pen
tru apărarea intereselor oamenilor 
muncii, pentru înfăptuirea unor pro
funde transformări sociale și demo
cratice în țară. Președintele P.C. 
din Austria a criticat tentativele de 
a găsi o ieșire din actuala criză eco
nomică. cu care este confruntată 
Austria, pe seama știrbirii drepturi
lor vitale ale clasei muncitoare.

Noi incidente 
în capitala Ciadului

N’DJAMENA 15 (Agerpres). — 
Trei zile de lupte intre unitățile ar
matei fidele președintelui Ciadului. 
Felix Malloum, și forțele înarmate 
favorabile primului ministru, Hissen 
Habre, au provocat în capitala țării 
numeroase victime și mari distrugeri 
— relatează agenția Reuter. Potrivit 
unor informații, precizează agenția, 
mai multe sute de persoane au fost 
ucise și numeroase altele au fost ră
nite. Luptele au început luni, cînd 
forțele fidele premierului Habre au 
atacat palatul prezidențial și aero
portul.

După o scurtă încetare a focului, in 
cursul dimineții de miercuri. în 
după-amiaza aceleiași zile au reiz- 
bucnlt incidentele. Tirurile de mor- 
tiere, rachete și arme automate de 
toate calibrele. relatează agenția 
France Presse, puteau fi auzite în
deosebi în cartierele președinției re
publicii și jandarmeriei.

Negocierile Începute miercuri di
mineața pentru încetarea focului au 
eșuat. După cum s-ă mai anunțat, 
criza are la bază neînțelegerile din
tre președintele tării si primul mi
nistru. in ce privește modul de admi
nistrare a tării și interpretarea dife
rită a puterilor ce le revin în baza 
Cartei fundamentale, adoptată la 
afîrșitul lunii august 1978.

Dezvăluiri in legătură 
cu represiunile rasiștilor 

sud - africani
GENEVA 15 (Agerpres). — Autori- . 

tătile rasiste sud-africane au execu
tat în ultimii doi ani 151 persoane, 
dintre care numai trei albi și restul 
148 de militanți din rîndul populației 
de culoare — se precizează într-un 
raport al unui grup special de lucru 
prezentat în cadrul Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, ale , cărei 
lucrări se desfășoară în prezent la 
Geneva. Grupul de lucru. Înființat 
in baza unei hotărîri a O.N.U. în 
anul 1967. arată în raportul său că 
„în Africa de Sud domnește o 
atmosferă de teroare. întreținută de 
guvern" și informează că „niciodată 
în trecut R.S.A. nu a fost confruntată 
cu atît de multe arestări, privațiuni 
de libertate și interogatorii însoțite 
de tortură șl de asasinarea detinuti- 
lor ca în prezent".

în concluziile sale, grupul de lucru 
cere Comisiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului să solicite Adunării Ge
nerale contestarea legitimității re
gimului minoritar rasist de la Preto
ria. De asemenea, grupul de lucru 
cere întreprinderea unor noi eforturi 
pentru a determina regimul râsist 
din R.S.A. să accepte efectuarea unor 

’ investigații asupra statutului deținu- 
ților din Africa de Sud și Namibia 
— teritoriu ocupat în mod ilegal de 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria.

KUWEIT 15 (Agerpres). — Statele 
membre ale Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (OPEC) au ho- 
tărtt tinerea uneî reuniuni extraor
dinare, la 26 martie, la nivel minis
terial. pentru a discuta suplimenta
rea creșterii prețului petrolului brut 
cerută de unele state membre ale 
organizației — scrie cotidianul ku- 
weitian „Al-Siyasa“.

Emiratul Abu Dhabl. urmat ime
diat de Qatar — informează agen
țiile internaționale de presă — au 
anunțat fnajorarea cu 7,2 la sută a 
prețului petrolului lor „murban” pe 
care-1 consideră cotat inferior în 
comparație cu celelalte calități de

petrol- brut ușor, cum este „arabian 
light". Această hotărîre se aplică de 
la 15 februarie, petrolul de calitățile 
„murban". „zakum" și „umm-schaif" 
(85 la sută din producția Abu Dhabi) 
majorîndu-se de la 14,19 la 15.12 do
lari barilul. Ministrul petrolului al 
emiratului a precizat companiilor 
petroliere că această măsură a fost 
luată ținîndu-se seamă de cursurile 
actuale ale prețului petrolului brut 
ușor pe piața mondială. în 1978. Abu 
Dhabi a produs 70 milioane tone de 
petrol brut (2,3 la sută din produc
ția mondială), iar Qatarul 23,5 mili
oane tone (0,8 la sută din producția 
mondială).

Vizita președintelui S. U. A. în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — Președinții Mexicului și 
S.U.A., Jose Lopez Portillo si Jimmy 
Carter, au avut o primă întrevedere, 
consacrată, după cum a informat un 
membru al delegației americane, 
efectuării unui tur de orizont asupra 
situației mondiale si a unor evoluții 
regionale.

în toastul rostit la dejunul oficial 
care a precedat întrevederea, pre
ședintele Portillo a evocat — după 
cum transmite agenția Reuter — 
resentimentele generate în rîndurile 
a numeroși mexicani, o vrerhe înde
lungată. de atitudinea dominatoare a 
S.U.A. „Mexicul, in calitatea sa de 
stat independent — a spus Portillo — 
nu înțelege să aibă alte limite ale 
diversificării schimburilor sale decît

propriile sale principii șl necesități 
de dezvoltare. Relațiile dintre țările 
noastre nu trebuie să fie confundate 
în nici un caz cu relațiile de depen
dentă. de integrare sau desființare a 
granițelor. Popoarele, noastre doresc 
acorduri definitive, și nu concesii de 
circumstanță".

în toastul său, președintele Carter, 
mentionînd absenta, uneori, a înțele
gerii între cele două țări, a apreciat 
că vizita oferă șansa unei rezolvări 
a divergentelor într-un spirit de 
pace, prietenie și respect reciproc.

După cum transmite agenția 
Reuter, Statele Unite speră că impor
tul unor cantități de petrol si gaze 
din vastele resurse mexicane le vor 
permite să-și reducă dependenta fată 
de zăcămintele din Orientul Mijlociu.

Evenimentele din Iran
Apeluri pentru sprijinirea etorturilor de revenire la viață 

normală

agențiile de presă transmit;

MAREA BRITANIE
După acordul în

LONDRA 15 (Agerpres). — în spi
ritul noului acord, realizat miercuri 
între guvern și Congresul Sindicate
lor Britanice (T.U.C.), menit să con
tribuie la redresarea climatului so
cial, guvernul de la Londra va pre
zenta azi sindicatelor celor 1,5 mi
lioane de greviști din serviciile pu
blice propuneri de soluționare a aces
tui conflict de muncă declanșat în 
urmă cu peste o lună. Potrivit unor

problemele sociale
cercuri oficiale britanice, citate de 
agențiile de presă, aceste propuneri 
sînt menite să realizeze un compro
mis între politica preconizată ante
rior de cabinet și revendicările sin
dicatelor.

Totodată, se anunță că greviștii 
de la întreprinderea Longbrigde, din 
apropiere de Birmingham, a compa
niei Leyland au hotărît să reia lu
crul.

TEHERAN 15 (Agerpres). — Postul 
de radio Teheran a continuat să 
transmită, joi, apeluri repetate pen
tru sprijinirea eforturilor autorități
lor în vederea revenirii la o viață 
normală în întreaga țară. Primul mi
nistru Mehdi Bazargan a reînnoit 
apelul la moderație și a cerut popu
lației să sprijine guvernul, reînnoin- 
du-și chemarea pentru reluarea ge
nerală a activității în cursul zilei de 
sîmbătă.

în localitatea Tabriz, situată la cir
ca 600 km nord-vest de Teheran, 
unde timp de două zile au avut loc

ciocniri, joi a fost restabilit cal
mul — Informează agenția France 
Presse citind surse oficiale din ca
pitala iraniană.

Noul șef de Stat Major al arma
tei iraniene, generalul Mohamed Vali 
Gharani, a ordonat, joi, ca toți mi
litarii să se reîntoarcă în cazărmi și 
să se prezinte la unitățile lor.

Un alt apel difuzat joi de postul 
Teheran a fost adresat tehnicieni
lor din domeniul aviației militare, 
cerîndu-le „să se prezinte de ur
gență la posturile lor“.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Procese și tendințe noi 

în Australia și Noua Zeelandă

Președintele Băncii de in
vestiții a Republicii Socia
liste România, Gheorghe Popes~ 
cu. aflat în vizită în R.S. Cehoslova
că. a fost primit de Jindrich Zahrad- 
nik, vicepreședinte al guvernului fe
deral. Leopold Ler. ministrul finan
țelor al R.S. Cehoslovace, și a avut 
o întîlnire cu Svatopluk Potac, pre
ședintele Băncii de stat a R.S. Ceho
slovace. în cadrul convorbirilor s-a 
efectuat un schimb de păreri privind 
experiența celor două țări în dome
niul finanțării investițiilor.

Conferința Națiunilor Uni
te asupra griuluis a Inchelati 
la Geneva, fără ca reprezentanții ce
lor 70 de țări producătoare și im
portatoare să ajungă la un acord vi- 
zînd asigurarea stabilității prețului a- 
cestui produs de bază pe piața mon
dială. Participanții au recomandat 
Consiliului internațional al griului să 
prelungească valabilitatea înțelegerii 
în vigoare asupra comercializării a- 
cestui produs încheiate în 1971 și care 
urmează să expire în iunie a.c.

Deficit comercial record.
Japonia a înregistrat în ianuarie cel 
mai mare deficit comercial lunar din 
ultimii 15 ani. Acest deficit s-a cifrat 
la 1,43 miliarde dolari, în timp ce în 
luna precedentă se consemnase un 
excedent de 1,97 miliarde dolari. A- 
genția Reuter consideră că este po
sibil ca acesta să fie efectul măsu
rilor adoptate de guvernul nipon pen
tru a reduce uriașul excedent comer
cial în schimburile cu S.U.A. și ță
rile vest-europene, dezechilibru care 
a reprezentat unul din principalii fac
tori ce au determinat scăderea cursu
lui dolarului american.

Atentate teroriste în Ita
lia. Un grup de teroriști au incen
diat joi sediul unei organizații din 
Torino a Partidului Comunist Italian, 
informează agenția France Presse. In
cendiul a fost repede localizat de o 
echipă de pompieri. Atentatul a fost 
revendicat de o grupare teroristă au
tointitulată „Rondurile armate prole
tare". Tot joi. grupuri de teroriști, a- 
parținînd organizației „Brigăzile ro
șii", au furat și incendiat automobi
lele ministrului de interne, Virginio 
Rognoni, și generalului Alberto Chie- 
sa. șeful brigăzilor italiene de com
batere a terorismului.

Remaniere guvernamen
tală în Singapore. Primul mi- 
nistru al statului Singapore, Lee 
Kuan Yew. a procedat la o remanie
re a guvernului. Astfel, Goh Keng 
Swee. care deținea portofoliul apă
rării. a devenit viceprim-ministru și 
ministru al educației. în locul lui 
fiind numit Howe Yoon Chong, fost 
secretar permanent al Oficiului pri
mului ministru. In funcția de minis
tru al dezvoltării naționale a fost de
semnat Teh Chong Wan, iar în cea 
de ministru al comunicațiilor. Ong 
Teng Cheong.

Convorbiri chino-indie- 
J10. Premierul Consiliului de Stat 
al R.P.. Chineze. Hua Guofeng (Hua 
Kuo-fen), l-a primit, joi, pe Atal Bi- 
hari Vajpayee, ministrul indian de 
externe, adiat în vizită oficială la 
Beijing (Pekin). Agenția China Nouă 
relatează că în cadrul convorbirii 
care a avut loc premierul Hua Guo
feng a adresat primului ministru al 
Indiei, Morarji Desai, invitația de a 
face o vizită în China. El a subliniat 
că „relațiile chino-indiene se vor 
dezvolta remarcabil atît timp cît cele 
două părți rămîn credincioase celor 
cinci principii ale coexistenței paș
nice" și a evidențiat largile perspec
tive de dezvoltare a cooperării bila
terale.

Reuniune tripartită Ia 
Kinshasa. Președinții Agostinho 
Neto (Angola), Kenneth Kaunda 
(Zambia) și Mobutu Șese Seko (Zair) 
se vor Întruni la sfîrșitul acestei 
săptămlni la Kinshasa — s-a anun
țat oficial în capitala zaireză. Agen
ția de presă zaireză A.Z.A.P. pre
cizează că această reuniune triparti
tă. a cărei ordine de zi nu este încă 
cunoscută, va permite celor trei șefi 
de stat să facă un schimb de vederi 
asupra securității și consolidării re
lațiilor dintre cele trei țări.

Tumeu în zona Golfului.
Continuîndu-și turneul întreprins în
tr-o serie de țări din zona Golfului, 
regina Elisabeta a Il-a a Marii Bri
tanii a sosit' joi într-o vizită oficială 
în Bahrein.

Stația științifică sovietică 
„Saliut-6" își continuă zborul 
cosmic de peste 16 luni. Plasată la 
29 septembrie 1977 pe o orbită 
circumterestră, stația evoluează în 
prezent in regim automat. Potrivit 
programului stabilit, continuă testarea 
sistemelor de bord, aparaturii și echi
pamentelor in condițiile zborului 
cosmic îndelungat. „Saliut-6“ urmea
ză la ora actuală o traiectorie avînd 
distanța minimă la 307, iar cea ma
ximă la 330 kilometri de Pămint.

Creșterea șomajului în 
țările Pieței comune. La sa- 
diul Comisiei C.E.E. din Bruxelles 
a fost dat publicității un raport con- 
ținînd date referitoare la activitatea 
economică și socială a „celor nouă" 
în anul 1978. Astfel, se spune în ra
port. rata șomajului a crescut de la 
5,3 la sută în 1977, la 5,5 la sută în 
1978. în aceeași perioadă, deficitul 
comercial global al Pieței comune a 
fost de aproximativ 1,5 miliarde do
lari, în substanțială scădere. în com
parație cu anul precedent.

ExplOZÎO. ăupă-amlază, ta
clădirea Casei de economii din cen
trul Varșoviei s-a produs o explozie 
care a provocat moartea a 10 persoa
ne — anunță agenția P.A.P. Alte 
cîteva zeci de persoane au fost rănite, 
adaugă agenția, mentionînd că a fost 
formată o comisie pentru stabilirea 
cauzelor exploziei.

Climatul social din Spania este marcat de intensificarea mișcării revendi
cative a muncitorilor din diverse sectoare de activitate. Fotografia înfăți
șează un aspect de la un rhiting al greviștilor din întreprinderile textile ale 
Madridului, în cursul căruia au fost formulate cereri privind îmbunătățirea 

condițiilor de muncă

Vis și realitate
în țările de la antipozi — Australia 

și Noua Zeelandă — ca de altfel și 
in restul lumii, prognozele climate
rice care indicau un sezon blind s-au 
dovedit eronate, vremea fiind carac
terizată prin călduri excesive și pre
cipitații abundente. Dacă prognozele 
meteorologilor au fost departe de a 
corespunde realității, în schimb cele 
din domeniul economiei au prezen
tat o precizie mult mai mare — ba
rometrul economic indicînd constant, 
în cele două țâri, un început de „timp 
favorabil". Această situație apare cu 
atît mai demn de notat cu cit inter
vine într-un moment în care în 
imensa majoritate a țărilor capita
liste recesiunea economică — carac
terizată prin reducerea activității 
productive, șomaj masiv și o rată 
înaltă a inflației — continuă să alar
meze guvernele respective.

După părerea economiștilor, expli
cația acestui fenomen nu are la bază 
doar măsurile de redresare puse în 
practică de Australia și Noua Zee
landă. ci și orientările în relațiile 
economice externe. Aceasta reprezin
tă o nouă confirmare a adevărului 
că, pentru a înregistra evoluții pozi
tive, orice economie are nevoie 
de largi relații comerciale cu 
toate statele lumi, fără nici un fel 
de discriminare. Or. tocmai în aceas
tă direcție și-au îndreptat în mai 
mare măsură atenția cele două țări 
în ultimii ani. ’•

Evoluțiile din ultima perioadă de 
timp din Australia și Noua Zeelandă 
au înregistrat, de altfel, un curs si
milar. întrucît și situațiile de la care 
s-a pornit au avut multe elemente 
comune. Cunoscută îndeosebi prin 
„vocația sa agricolă” — producții 
mari de cereale, carne, lină etc. — 
Australia avea, prin tradiția moște
nită din perioada dominației colonia
le, o singură piață de desfacere pen
tru produsele sale agroalimentare — 
respectiv Marea Britanie. Relațiile ex
terne nu s-au diversificat prea mult, 
ca structură și orientare, nici după

descoperirea marilor zăcăminte de 
fier, bauxită, magneziu, cărbune, 
fosfați, nichel, plumb, zinc, țiței și 
gaze naturale, datorită cărora Aus
tralia avea să devină un veritabil 
„Eldorado" pentru monopolurile 
străine — americane, vest-europene 
și japoneze. Ca urmare. în 1972. în 
stăpinirea firmelor străine se afla 
peste 57 Ia sută din ansamblul in
dustriei miniere, procentul ridicîn- 
du-se la 75 la sută în exploatarea 
bauxitei, cuprului, hidrocarburilor și 
cositorului.

prins țările capitaliste a lovit Insă 
și Noua Zgelandă. Producția internă 
a rămas în urma indicelui de creș
tere a populației, iar în ultimii cițiva 
ani venitul real pe locuitor a scăzut 
cu 14,6 la sută, ceea ce a determinat 
un exod al forței de muncă, inclusiv 
ingineri, specialiști și muncitori ca
lificați în diverse profesii, spre alte 
latitudini.

Australia și, deopotrivă, Noua Zee
landă și-au văzut agravată situația 
după hotărîrea Angliei de a intra în 
Piața comună, ceea ce le-a afectat

• Reorientări în structura și dinamica schimburilor 
economice ale „țărilor de la antipozi" © Pe linia 
diversificării relațiilor de cooperare ® „O prezență 

mai personală pe arena internațională"

Punerea în valoare. In interes pro
priu, a vastelor bogății naturale ale 
Australiei a fost împiedicată nu nu
mai de acest fapt, ci și de strînsa 
dependentă de conjunctura pieței ca
pitaliste mondiale. Fluctuațiile con
juncturii s-au repercutat puternic în 
economia australiană, situație ce și-a 
găsit reflexul și pe planul vieții po
litice și sociale. De exemplu. Intr-o 
perioadă de numai cinci ani — poate 
cei mai tensionați din punct de ve
dere economic — în Australia au 
avut loc patru consultări electorale, 
inregistrîndu-se o alternantă rapidă 
la putere a celor două principale 
partide — liberal și laburist.

Un drum oarecum asemănător a 
urmat și Noua Zeelandă. Decenii 
de-a rîndul această „Elveție a Pa
cificului" s-a numărat printre țările 
cu un nivel de viață prosper. în urmă 
cu două decenii, de exemplu, Noua 
Zeelandă se situa — din punctul de 
vedere al produsului social brut pe 
locuitor — pe locul al cincilea 
în lume. Criza economică care a cu

tradiționala piață de plasare a pro
duselor agroalimentare. Ca ur
mare, s-a redus drastic activitatea în 
sectorul agricol, care în economia 
celor două țări ocupă un loc deosebit 
de important (Australia și Noua Zee
landă situîndu-se pe primele locuri 
în lume la exportul de lină și unt) ; 
totodată, ramuri întregi ale industriei 
— în special cea constructoare de 
nave și de mașini — și-au văzut 
amputată activitatea, iar un Impor
tant număr de oameni ai muncii au 
rămas fără lucru.

Acestea au fost condițiile care au 
determinat „trecerea la reorientarea 
priorităților, la cristalizarea unei noi 
politici economice" — pentru a fo
losi cuvintele săptămînalului a- 
merican de specialitate „Busi
ness Week". într-adevăr, atît Aus
tralia, cît și Noua Zeelandă au 
început să opereze în politica lor 
Internă și externă restructurări no
tabile. Astfel, pe plan intern, s-a tre
cut la o mai bună valorificate a re
surselor naturale, prin crearea de noi

ramuri industriale ; s-a redus, tot
odată, controlul străin asupra econo- 
mei australiene și, respectiv, neo
zeelandeze, manifestîndu-se mal mul
tă prudență și circumspecție față de 
investițiile străine.

Pe plan extern a început să se-ac
ționeze în direcția unei deschideri de 
orizont, lârgindu-se relațiile și schim
burile economice cu tot mai multe 
țări — în special în curs de dezvol
tare și socialiste — de pe toate con
tinentele. încercînd să compense
ze pierderile înregistrate în schim
burile cu partenerii vest-euro- 
peni și americani, să depășească 
greutățile provocate de aceștia prin 
ridicarea de bariere în calea expor
turilor australiene, cele două țări 
și-au întors privirile spre alte zări 
și în mod deosebit spre Asia și re
giunea Pacificului, dar și spre țările 
socialiste din Europa — expresie în 
fond a unei cerințe obiective a divi
ziunii internaționale a muncii, a ne
cesității resimțite pe toate meridia
nele ca țările să participe tot mai 
intens la circuitul mondial de bunuri 
și valori. Iar diplomația a urmat 
traiectorii paralele cu cele ale rela
țiilor comerciale, conturîndu-se o 
prezentă mai activă a celor două țări 
în arena internațională, inclusiv o 
oarecare apropiere de „Grupul celor 
77“ al țărilor în curs de dezvoltare, 
cu care Australia și Noua Zeelandă 
au un șir de interese comune.

„Viitorul nostru poate fi acum edi
ficat într-o măsură mult mai mare pe 
baza propriilor noastre inițiative și 
acțiuni" — spunea prof. Frank Holms, 
conducătorul colectivului de experți 
însărcinat de guvern cu elaborarea 
studiului privind relansarea econo
miei australiene, sintetizînd noile 
orientări. Iar ziarul „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" sublinia că în 
prezent „Australia si Noua Zeelandă 
înscriu o prezență mai personală pe 
arena internațională".

N. PLOPEANU

Din nou iarnă grea 
în Europa

Iarna grea a revenit în țările 
Europei occidentale. In R.F.G., 
zeci de localități din nordul ță
rii sînt izolate din cauza zăpezii 
care a căzut în cantități masive. 
Pe autostrada Hanovra-Hamburg, 
mii de automobile sînt blocate. 
Valurile Mării Baltice au depă
șit digurile, inundind porturile 
Flensburg, Kiel si LUbeck. In 
Saxonia Inferioară și Bremen, 
majoritatea căilor rutiere au de
venit impracticabile.

MAREA BRITANIE se află 
sub zăpadă. Pe șosele, zeci de 
mii de persoane sînt blocate in 
automobilele lor. Grave inundații 
afectează insula Sheppey. In 
estuarul Tamisei, la Londra, 
zăpada căzută in ultimele zile a 
perturbat traficul.

In OLANDA, toate provinciile 
din nord sint izolate din cauza 
zăpezii. In provinciile Frisia și 
Groningen, activitatea econo
mică și socială este practic în
treruptă. Școlile au fost închise. 
Populația este sfătuită la postu
rile de radio să rămână in lo
cuințe.

In SUEDIA, trei orașe din 
sud — Trelleborg, Ystad și Sim- 
rishamn — sint izolate din cauza 
zăpezii. Mercurul termometre
lor a coborit la minus 20 grade 
Celsius.

însemnate cantități de zăpadă 
au căzut și în nordul FRANȚEI. 
Ninge, de asemenea, în SPANIA 
și PORTUGALIA, unde se înre
gistrează numeroase victime si 
puternice inundații.

(Agerpres)

Mecanismul viselor a 
încetat, de mult, să 
mai constituie un mis
ter, fiziologii și psiho
logii explicînd că. de
parte de a fi un feno
men mistic, capacita
tea de a visa repre
zintă o funcție nor
mală a oricărui indi
vid, un fel de pauză 
de realimentare a „ba
teriilor psihice", dacă 
se poate spune așa. 
Iată acum că un grup 
de cercetători francezi 
și-au pus in gind să 
studieze în ce măsură 
visele, privite sub as
pectul frecvenței anu
mitor teme in rindu- 
rile unui grup de oa
meni cu aceleași preo
cupări, pot fi conside
rate ca. un fenomen 
nu numai neurofizio- 
Ibgic, ci și sociologic. 
Consemnate intr-un 
volum apărut recent 
cu titlul sugestiv „Ban
ca visurilor" („La 
Banque des răves"), 
rezultatele cercetărilor 
lor sint demne de in
teres.

Operindu-se astfel 
ceea ce s-ar putea 
numi „o secțiune 
transversală" in visele 
agricultorilor, s-a con
statat că una din te
mele care revin cel 
mai des este aceea a 
orașului, a spațiului 
citadin, perceput ca un 
mediu profund ostil, 
ca un monstru ten
tacular, ceea ce, dună 
cum apreciază autorii 
studiului, ar fi cit se 
poate de explicabil

dacă se ține seama de 
greutățile prin care 
trece in prezent popu
lația rurală din nume
roase țări occidentale, 
inclusiv ca urmare a 
deteriorării crescinde a 
raportului dintre pre
turile industriale și 
cele agricole. La fel 
de explicabil este și un 
subiect care apare mai 
des in visurile slujba
șilor mărunți — acela 
al zborului, al planării 
libere in văzduh — in 
ultimă instanță o for
mă de eliberare din 
atmosfera sufocantă a 
vieții de birou. In ce-i 
privește pe micii co- 
mercianți, aceștia sint 

.urmăriți, se pare, in 
mod frecvent in visu
rile lor de perceptori, 
— cohorte de percep
tori, in costum negru, 
ca de cioclu, iar în 
mină cu nelivsita ser
vietă. In schimb, de 
regulă, visele persoa
nelor aparținînd cate
goriilor cu veniturile 
cele mai ridicate sint 
lipsite de asemenea 
viziuni, reprezentările 
lor onirice par mai 
degrabă niște cromoli- 
tografii mișcătoare, ti
părite pe hirtie lu
cioasă.

Desigur, nu poate 
fi vorba cîtuși de pu
țin de o absolutizare, 
care să excludă par
ticularizările de la in
divid la individ sau 
diversele probleme 
pur personale. Este 
vorba de o anumită 
frecvență mai mare,

de similitudini care 
se produc pe o a- 
numiti scară socială. 
Și, ar fi, desigur, 
mult prea hazardat, 
pornind de la aseme
nea constatări, să se 
afirme că visele pot 
ft supuse unei clasifi
cări in funcție de ca
tegoriile sociale ; de 
altfel, prudenți, auto
rii studiului se mul
țumesc numai cu rela
tările, ferindu-se să 
tragă concluzii ferme. 
Stîrnește insă puțină 
nedumerire faptul că 
ei și-au limitat cerce
tările numai la per
soanele care au o o- 
cupație și o sursă — 
mai mult sau mai pu
țin sigură — de ve
nit, excluzindu-i pe 
șomerii al căror nu
măr, la ora actuală, 
depășește, în princi
palele țări capitalis
te, 18 milioane. Poate 
că au considerat inu
til să investigheze vi
sele acestora. In fond 
— nu-i așa — la ce 
poate visa, în sens 
propriu și in sens fi
gurat, un șomer ? La o 
slujbă, firește. Numai 
că, de cele mai multe 
ori, în cazul celor 18 
milioane, visele rămin 
doar... vise, realitățile 
cotid ene dovedindu- 
se mai dramatice și 
infinit mai țiersîsten- 
te decît orice plăsmu
iri onirice. Mai ales 
că visul unei slujbe îl 
au și în stare de tre
zie.

E. R.
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