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In ambianța de stimă și înțelegere reciprocă 

specifică întîlnirilor romano-bulgare la nivel înalt

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAOSESCO 
IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

Ceremonia 
plecării de pe 

aeroportul 
din Voden

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
care, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a făcut o vizită de 
prietenie în țara vecină și 
prietenă, a plecat, sîmbătă di
mineața, spre patrie.

De la reședința, guvema- 
rflfentală din Voden la ae
roport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășul Todor Jivkov și de 
tovarășa Ludmila Jivkova.

Pentru a saluta pe înalții 
oaspeți, la aeroport se aflau 
tovarășii Petăr Mladenov, 
membru al Biroului Political 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
afacerilor externe, Andrei 
Lukanov, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Hristofor 
Ivanov, membru supleant al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Razgrad al P.C. Bulgar, 
alte persoane oficiale bulgare.

Erau prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la So
fia, Petre Duminică, și amba
sadorul Bulgariei la Bucu
rești, Petăr Danailov.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria, 
care încadrau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. Pe mari pan
carte, în limbile română și 
bulgară erau adresate oaspe
ților urări de drum bun, de 
dezvoltare pe mai departe a 
strînselor relații de prietenie, 
solidaritate și colaborare din
tre cele două partide comu
niste și țări vecine. Un mare 
număr de locuitori ai orașu
lui Razgrad și localităților din 
jur au salutat cu puternice 
aplauze și urale pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Se scanda 
neîntrerupt „Vecina drujba!“, 
„Vecina drujba!“ („Prietenie 
veșnică !“).

Garda de onoare, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul, 
iar fanfara militară a intonat 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria.

Fete în frumosul port al 
acestor meleaguri au oferit 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la persoa
nele oficiale bulgare prezente 
la ceremonia plecării.

Cu sentimente de caldă 
prietenie, tovarășul Todor 
Jivkov și tovarășa Ludmila 
Jivkova își iau rămas bun de 
Ia tovarășa Elena Ceaușescu, 
de la tovarășii Leonte Răutu 
și Ștefan Andrei.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează priete
nește.

In aplauzele îndelungate ale 
mulțimii, aeronava preziden
țială decolează la ora 10, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

COMU N IC AT
privind vizita de prietenie a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 

în Republica Populară Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, o vizită de priete
nie în Bulgaria, în perioada 15—17 
februarie 1979.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună 'cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și persoanele care i-au în
soțit au vizitat întreprinderea de 
antibiotice din Razgrad, Comple
xul agroindustrial din Loznița, 
precum și alte obiective cu carac
ter social și cultural.

Primirea cordială, frățească a- 
cordată oaspeților a constituit o 
expresie elocventă a prieteniei și 
colaborării tradiționale dintre po
poarele român și bulgar.

Intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au avut loc con
vorbiri la care au luat parte :

— Din partea română : tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu-' 
nist Român, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele păr
ții române în Comisia mixtă gu

vernamentală de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică româ
no-bulgară, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan 
Bîrlea, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul cabinetului secretarului 
general al partidului și președin-' 
telui republicii, Constantin Mi tea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al partidu
lui și președintelui republicii, Pe
tre Duminică, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. Bul
garia.

— Din partea bulgară : Petăr 
Mladenov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe. Andrei Luka
nov, membru al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică româno-bulgară, Ludmi
la Jivkova, membru al C.C. al 
P.C.B., președintele Comitetului 
Culturii, Milko Balev, membru al 
C.C. al P.C.B., șef al cabinetului 
primului secretar al C.C. al P.C.B., 
Niko Iahiel, membru al C.C. al 
P.C.B., consilier al primului secre
tar, Petăr Danailov, membru al 
C.C. al P.C.B., ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România.

Conducătorii^Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 

Bulgaria s-au informat reciproc 
asupra realizărilor în edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, asupra sarcinilor pe care 
popoarele român și bulgar le înde
plinesc în vederea înfăptuirii cu 
succes a hotăririlor adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și .cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar și de Conferințele 
Naționale ale celor două partide.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au remarcat cu satis
facție că prietenia și colaborarea 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar 
se amplifică și se aprofundează 
continuu, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și solidarității 
internaționaliste, respectării stricte 
a independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești.

Cei doi conducători au evidențiat 
că sarcinile fundamentale prevăzu
te în domeniul colaborării economi
ce se îndeplinesc cu succes. Ei și-au 
exprimat convingerea că convorbi
rile purtate împreună vor contribui 
la realizarea, la termenul prevăzut,
(Continuare în pag. a IlI-a)

au fost salutați cu deosebită căldură 
de mii de cetățeni ai Capitalei, 

exprimind sentimentele de înaltă prețuire 
și profundă dragoste ale întregului nostru popor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au 
revenit, sîmbătă dimineața, în Ca
pitală, din vizita de prietenie efec
tuată în Republica Populară Bul
garia, Ia invitațiâ tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în această vizită de to
varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele părții româ
ne în Com:s:a mixtă guvernamen
tală româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și . tovarășa Elena

VEȘTI 
DIN ȚARĂ

2 milioane kilowați- 
oră peste plan. De 13 in- 
ceputul anului și pînă In pre
zent, hidrocentralele construite 
pe Lotru și Olt au furnizat in 
sistemul energetic național 2 
milioane kilowați-oră energie 
electrică peste prevederile pla
nului. Acest spor de producție 
a fost realizat îndeosebi prin 
depășirea cu 2 la sută a indi
cilor de putere efectiv utiliza
bilă în condițiile reducerii con
sumurilor tehnologice proprii cu 
aproape 180 000 kilowați-oră. 
(Ion Stanciu).

Picturi, cărți rare și 
manUSCriSe. Muzeele ieșene 
și-au îmbogățit patrimoniul cu 
peste 4 200 opere de artă plas
tică, manuscrise și cărți rare. 
Au iptrat în aceste muzee în 
ultima vreme lucrări semnate 
de Nicolae Grigorescu, Ștefan . 
Luchian, Nicolae Tonitza, Theo
dor Pallady, Ștefan Dimitrescu, 
precum și o serie de cărți 
vechi și manuscrise ale lui 
Mihail Sadoveanu, George To- 
pîrceanu, Cezar Petrescu, Ionel 
Teodoreanu, Âl. O Teodoreanu 
și ale altor creatori români. 
(Manole Corcaci).

Trafic-record în por
tul Constanța. Colectivele 
întreprinderilor de 
portuară Constanța 
zi noi succese care 
bleze realizările din 
rioadă a anului trecut. Âst’fel, 
au fost derulate într-o singură 
zi 81 852 tone de 
ce constituie un 
portul Constanța, 
hăescu).

Producție fizică su
plimentară. Oamenii “uncii 
din județul Argeș realizează, în 
acest an, importante depășiri 
ale producției fizice. Cimentiș- 
tii și minerii din Cimpulung, de 

. exemplu, au livrat în acest an 
suplimentar economiei 9 500 tone 
de materiale de construcție și 

* 10 500 tone de lignit. Colectivele 
de muncă de la Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc și 
Combinatul petrochimic din Pi
tești au realizat peste plan 300 
tone de articole tehnice din cau
ciuc și 300 tone de polietilenă. 
(Gheorghe Cîrstea).

exploatare 
obțin zi de 
tind să du- 
aceeași pe-

produse, ceea 
record pentru 

(George Mi-

Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Iosif Banc, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Uie Verdeț, Ștefan Voitec, Ion Co- 
man. Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Richard 
Winter, de membri ai C.C. al 
P.-C.R., al Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, de personalități ale vieții 
științifice și culturale. Tovarășii 
din conducerea de partid și de stat 
au venit împreună cu soțiile.

Erau de față 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 sosirii, era împodo
bit cu drapelele partidului și statu

CRONICA SĂPTĂMÎNII

Modernizarea 
economiei — în pas 

cu cerințele progresului 
tehnic

Elocventă manifestare a democra
ției noastre socialiste, a autocondu'- 
cerii și autogestiunii muncitorești, 
adunările generale ale oamenilor 
muncii din unitățile economice au 
cunoscut săptămîna trecută un mo
ment culminant prin vizita de lucru 
și participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
„23 August'* din Capitală.

înscriindu-se- în stilul de muncă 
propriu secretarului general al parti
dului — de permanent dialog cu 
poporul, de dezbatere, la fata locului, 
cu oamenii muncii, a modalită
ților de soluționare a problemelor — 
această acțiune a prilejuit reliefarea 
unor orientări și indicații valabile pe 
planul întregii țări, al întregii econo
mii naționale. Astfel, cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cadrul adunării generale, constituie 
un ghid călăuzitor pentru toate co
lectivele unităților industriale în efor
turile lor pentru trecerea la o produc
ție de înaltă tehnicitate și calitate 
superioară, competitive pe plan in
ternațional.

Ideea-fortă care străbate, asemenea 
unui fir roșu, multitudinea proble
melor de deosebită însemnătate prin
cipială și practică analizate în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului constă în reafirmarea ne
cesității obiective a transformării 
acumulărilor cantitative intr-o cali
tate nouă, superioară. A fost, astfel, 
pregnant subliniat în cuvîntare impe
rativul creșterii substanțiale a eficien
tei utilizării tuturor resurselor umane 
și materiale — prin sporirea accen
tuată a randamentului muncii ; ex
tinderea mecanizării si automatizării : 
modernizarea. Înnoirea permanentă a 
produselor și tehnologiilor, astfel in
cit acestea să se situeze la nivelul 
celor mai bune performante atinse pe 
plan mondial : reducerea sistematică 
a consumurilor de materii prime, 
materiale energie și combustibil.

Organizațiile de partid slnt chema

lui. Pe frontispiciul aerogării se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Numeroși oameni ai muncii din 
Capitală prezenți pe aeroport au 
făcut o caldă și însuflețită primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu,’ expri- 
mînd sentimentele de profundă 
dragoste și stimă față de secretarul 
general al partidului. în același 
timp, ei și-au manifestat deplina 
satisfacție față de rezultatele rod
nice ale vizitei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în Republica 
Populară Bulgaria, care marchează 
un nou și important moment în 
dezvoltarea relațiilor de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre țările și 
popoarele noastre.

te. totodată, să desprindă concluzii 
practice din orientarea de principiu 
trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind concentrarea mai stăruitoare 
a muncii politico-educative spre cul
tivarea spiritului de responsabilitate 
socială al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, ca factor esențial al 
adîncirii democrației socialiste.

în acest spirit și în jurul acestor 
orientări fundamentale s-au desfă
șurat și celelalte adunări generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi 
care au avut loc în cursul săptămînii 
— multe dintre acestea cu parti
ciparea tovarășilor din conducerea 
partidului.

0 etapă calitativ 
superioară în 

dezvoltarea agriculturii
Săptămîna ce se încheie a fost 

marcată de intensa activitate pentru 
trecerea* la transpunerea in viată a 
ansamblului măsurilor adoptate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. pri
vind perfecționarea conducerii și or
ganizării unitare a agriculturii. Ne 
referim la începerea adunărilor de 
constituire a consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste, 
în multe locuri, noile organisme au 
și început să-și exercite atribuțiile, 
un aspect semnificativ pe această 
linie constituindu-1 crearea sectoare
lor unice de mecanizare.

De cea mai mare importantă este 
faptul că. în spiritul hotăririlor Ple
narei C.C, al P.C.R.. măsurile de re
organizare din această primă etapă 
se împletesc cu acțiunile practice de 
pregătire a recoltei, cu trecerea la 
executarea lucrărilor agricole de se
zon. Astfel, într-un șir de unități 
agricole, au și început acțiuni de fer
tilizări, desecări și alte lucrări de 
hidroameliorații, repararea utilajelor 
agricole, asigurarea semințelor și 
chiar insămînțarea culturilor timpurii. 
In această privință, însemnătatea 
noilor măsuri se vădește și prin fap
tul că ele contribuie efectiv la mo-

Tudor OLARU 
___________ Ion FtNTÎNARU 
(Continuare în pag. a V-a)
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0 întrebare la adunarea generală a oamenilor muncii:
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Baie 
la««» copcă

I
I
I

I
I
I
I
I
I

Pop, din municipiul 
Satu Mare, om trecut de 50 
de ani, este autorul unei 
performante deosebite. Per
formantă care dăinuie de două 
decenii. In fiecare iarnă, el se 
scaldă in apele reci ca gheata, 
adesea străbătute de sloiuri, ale 
riului Someș. Chiar și atunci 
cind riul e înghețat 'bocnă, el 
face baie la... copcă. Obișnuita 
cură de călire... glacială 
tuează solitar.

Ultima oară, intr-una 
ceste zile de februarie, 
însoțit de o mulțime de 
neîncrezători, lată-l in 
nea surprinsă de fotoreporterul 
Martin Sarea, inotind in Someș, 
la o temperatură de minus cite- 
va grade. Păcat că n-au fost 
luați in obiectiv ți suporterii, 
care tremurau pe mal, ca varga. 
Ehei, să-i vezi pe ei la vară...

o efec-
din a- 
a fost 
curioși 
imagi-

I Gest
| emoționant

Aurel Bădan, șeful unei for
mații de lucru din cadrul Ofi
ciului de îmbunătățiri funciare 
al județului Gorj. a suferit un 
grav accident. Internat de ur
gență la spitalul din Tirgu Căr- 
bunești, i s-au acordat toate în
grijirile. Diagnosticul a fost insă 
îngrijorător : arsuri de gradul 
IV. Au fost necesare, pentru în
ceput, masive transfuzii de 
singe. Zeci de muncitori i-au 
dăruit, cu generozitate, picătu
rile de viață. După o lună de 
tratament, medicii au lansat un 
nou apel. Alături de fratele acci
dentatului, maistrul D. Popescu 
și betonistul Nicolae Dumitrache 
s-au prezentat pentru grefe de 
piele. Un gest emoționant, de 
aleasă noblețe sufletească.
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Un cor 
original

Cineva a avut, într-o bună zi, 
o idee inspirată și. după putină 
vreme, altcineva a spus să se 
treacă neintirziat la realizarea 
ei in practică. Si astfel, pen
sionarii din Pitești și-au alcătuit 
propriul lor cor, numărind 36 de 
persoane. Semn că dragostea de 
cintec n-are limită de virstă.

In fruntea formației, ca diri
jor, se află Andrei Iliescu, in 
virstă de numai... 77 de ani! 
Deocamdată, corul prezintă spec
tacole pe scenele caselor de cul
tură din Pitești. Spunem deo
camdată, pentru că in viitor și-a 
propus să întreprindă turnee ți 
in județ.

I
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Ciobanul 
care a făcut-o

I de... oaie
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„Toleranta poale vindeca indisciplina ?“
...Și un răspuns clar și răspicat al comuniștilor
întreaga desfășurare a adunării 

generale a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de pompe „Aversa" 
din Capitală părea să urmeze un 
făgaș obișnuit, din păcate prea des 
întîlnit in asemenea împrejurări : 
sublinierea realizărilor obținute de 
colectiv în decursul anului 1978 — 
realizări, de altminteri, de netăgăduit, 
concretizate în depășirea planului la 
producția netă, la export, la produc
tivitate. la reducerea costurilor to
tale etc. — însoțită de reliefarea 
„moderată" a unor lipsuri si neajun
suri. unele dintre ele generate. în- 
tr-adevăr. de greutăți obiective, de 
dificultăți provocate de furnizori.

E drept, chiar în darea de seamă 
— și, ulterior. în cuvintul unor vor
bitori — s-a pomenit cu oarecare 
jenă despre nefolosirea integrală a 
fondului de timp, despre faptul că 
„nu a existat o preocupare suficien
tă pentru diminuarea absentelor ne
motivate și învoirilor, care în anul 
1978 au totalizat 51 226 ore. la care 
se mai adaugă și cele 36 200 ore 
pierdute pentru reparații accidenta
le". S-a încercat chiar găsirea anu
mitor justificări pentru această si
tuație. amintindu-se că în uzină au 
venit în ultimii ani numeroase pro
moții de tineri muncitori, a căror 
integrare organică în climatul de 
lucru și disciplină muncitorească al 
colectivului se face mai anevoie, sus- 
ținindu-se chiar de către unii vorbi
tori că fată de abaterile celor certați 
cu disciplina trebuie să se arate 
„mai multă blîndete și îngăduință".

La un moment dat însă, cineva a 
pus anumite întrebări care, de fapt, 
pluteau în aer : De ce să ne împă
căm. tovarăși, cu o asemenea situa
ție 7 Cum pot oare maiștri și munci
tori ou stagii îndelungate și expe
riență bogată în producție, unii 
dintre ei comuniști stimați pentru 
conștiinciozitatea și dăruirea cu care 
își fac datoria, să privească cu to
lerantă încălcări flagrante ale disci
plinei. care se manifestă nu numai 
prin absente și învoiri, ci și prin ne
glijarea îndatoririlor profesionale. 
Prin irosiri păgubitoare ale timpului 
de lucru în orele de program 7 Poa
te fi oare blajinătatea un leac pen
tru indisciplină 7

Au fost suficiente aceste întrebări 
pentru ca. din acel moment, discu
ția să intre pe albia ei firească, să 
capete accentul combativ, partinic, 
intransigent care în mod obligatoriu 
trebuie să caracterizeze o astfel de 
adunare.

„Muncesc de 38 de ani tn această 
uzină — a spus Dumitru 
muncitor matrițer. șef 
La întrebările care ni 
care ar trebui să ne 
după încheierea acestei 
buie să dăm răspunsuri clare, 
recunoaștem că de prea multe 
am închis ochit _ _ ' _
chiul sau de neseriozitate în muncă 
numai pe considerentul că respecti
vul „e încă tînăr, ce să-1 faci, și noi 
am fost tineri, să avem înțelegere 
fată de el". Si noi. muncitorii mai 
yîrștnicț, am fost „tineri, dar să.ne 
amintim că pe vretnea cînd am în
vățat meserie — ei se știe cum se

învăta meseria atunci, cu prețul 
cîtor sacrificii și eforturi 1 — nu 
ni se iertau nici un fel de a- 
bateri. nu nl se făceau nici un 
fel de concesii. Uite, și la noi in 
brigadă am avut un caz de ...abonat 
la absente nemotivate", a cărui ati
tudine am răbdat-o o vreme — șl 
prost am procedat, trebuie s-o re
cunosc — pînă ce ne-am hotărît să 
luăm poziție fermă, punindu-1 in 
discuția grupei sindicale. A fost o

Însemnări de la întreprinderea 
de pompe „Aversa“-București
dezbatere severă, 
nuși". cum se 
Omul respectiv 
dintr-un balast, 
pînă atunci, intr-un membru de nă
dejde al brigăzii".

„Să ne fie clar tn primul rînd 
nouă, comuniștilor — arăta, cu de
plină îndreptățire. Eroul Muncii So
cialiste Marin T. Ionită — că totul 
începe de la «micile» concesii, de la 
îngăduința față de neglijentele «mă
runte». Mai ii auzim pe bite unii : 
«ei, ce mare lucru că a lipsit X sau 
Y o zi. doar nu piere lumea din 
attta lucru". Da, lumea nu piere, dar 
producția suferă și noi pentru pro
ducție răspundem tn primul rînd și 
înainte de orice ! De aceea, as pro
pune ca. atunci cînd discutăm un 
caz de genul celor amintite, să luăm 
în dezbatere și atitudinea de nepă
sare a acelor membri de partid care 
n-au acționat la timp pentru îndrep
tarea situației".

aspră, „fără mă- 
zice. Rezultatul 7 

s-a transformat 
cum era socotit

„Să nu mai rămînem indiferenți — 
a reluat această idee inginerul Emil 
Dăbuleanu, șeful secției a H-a — fată 
de faptul că, bunăoară, la centrul de 
calcul lucrează peste 80 de oameni cu 
calificare medie și superioară, care 
însă pentru calculele necesare la 
introducerea In fabricație a unui nou 
produs cer trei săptămini. in vreme 
ce înainte, cu mijloace mai rudi
mentare, lucrurile se rezolvau in 
două-trei zile. Nu se pierde oare și 
acolo timp prețios, ce ar putea fi 
folosit în alte scopuri 7".

Pe fundalul acestei dezbateri, care 
se ridicase. în sfîrșit, la nivelul cri
tic așteptat (și necesar 1). au răsu
nat însă și unele note discordante. 
Cea mai izbitoare a fost aceea ce a 
răzbătut din cuvintul rostit de tova
rășul Constantin Bită. secretarul co
mitetului U.T.C. din întreprindere, 
care, mentionînd că tinerii reprezin
tă circa 80 la sută din personalul 
muncitor al uzinei și amintind de 
unele acțiuni întreprinse pe linia or
ganizației de tineret, n-a luat nici 
un fel de poziție fată de criticile for
mulate. n-a .spus nimic concret des
pre ceea ce urmează să întreprindă, 
el și ceilalți membri ai comitetului 
U.T.C.. pentru intensificarea muncii 
de educație, spre a transforma pe 
fiecare tînăr intr-un muncitor cu o 
înaltă conștiință civică, participant 
conștient, activ și entuziast la efor
turile productive ale colectivului.

...S-a desprins însă cu claritate, 
din desfășurarea dezbaterilor în an
samblul lor. hotărîrea fermă a co
muniștilor. a tuturor celor ce mun
cesc în această — pe drept cuvînt — 
prestigioasă uzină bucureșteană de a 
face din intransigentă, din neîngă- 
duinta fată de orice fel de abateri 
și neajunsuri, o coordonată esențială 
a climatului politico-moral, o garan
ție a îndeplinirii neabătute a preve
derilor planului.

Noul centru civic din Petroșani Foto : I. Liciu

27 februarie — 8 martie

mărțișorului

Infarctul cardiac
poate fi prevenit

Stancu. 
de brigadă, 
s-au pus și 
frăminte și 
adunări, tre- 
' ’ Să

ori 
la unele cazuri de

— Se zice că Victor al nostru 
umblă cu ocaua mică.

— O fi. dar l-a prins cineva 1 
Așa se vorbea prin comuna 

Bran, județul Brașov, despre 
unele apucături ale ciobanului 
Victof Chirciu. Numai că, vorba 
ceea, „hoțul neprins. negustor 
cinstit". Dar iată că vorbele să
tenilor au ajUns și la urechile 
cui trebuie, iar de aici ciobanul 
s-a văzut in fata instanței de 
judecată. Și astfel s-a aflat că 
respectivul cioban, vrind să 
ciștige mai mult decit merita, a 
început să falsifice brinza pe 
care o preda întreprinderii de 
colectare și industrializare a 
laptelui, precum și oamenilor 
care-i dăduseră oile in grijă. A 
fost condamnat la un an închi
soare și obligat la despăgubirile 
de rigoare. Cu alte cuvinte, 
ciobanul a făcut-o de.„ oaie.

Nici de pus 
în ramă

Ca orice așezare sătească, 
există și la Costeștl, județul 
Vilcea, cooperativă de consum. 
Cooperativa de consum are mai 
multe magazine. Unul din ma
gazine desface produse metalo- 
casnice. Magazinul de metalo- 
casnice. ca oricare magazin, are 
un gestionar. Gestionarul lui se 
numește Ion Bondoc. Ion Bon
doc este autorul unei inovații- 
„Inovația" lui constă in aceea 
că. dacă vrei să cumperi o 
marfă, trebuie musai să cum
peri și o... ramă pentru sobă. Ai 
sau n-ai sobă, iți trebuie sau 
nu. fără ramă nu iei marfa.

Procedeu tocmai bun de pus 
in... rama anticomerțului.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Din ce în ce mai multi specialiști, 
din diferite țări susțin că nu trebuie 
să ne mai temem de infarct. împăr
tășiți această opinie 7 întrebarea am 
adresat-o tovarășului conf. dr. Pom- 
pillu POPESCU, șeful clinicii a 
IlI-a medicală de la Spitalul muni
cipiului București, secretarul Socie
tății de cardiologie din tara noastră.

— La prima vedere s-ar părea că 
este o exagerare, deoarece statisticile 
demonstrează că bolile cardiovascu
lare și infarctul de miocard sînt prin
cipala cauză a mortalității în lume. 
Dar specialiștii la care vă referiți au 
în vedere faptul că un om prevenit, 
avizat, este pe jumătate salvat. Pînă 
nu de mult se considera că infarctul 
de miocard este una dintre cele mai 

. dramatice boli, fie prin sfirșitul ei 
tragic, fie pentru faptul că bolnavul, 
imobilizat la pat și chiar după aceea, 
era aproape un infirm. Progresele 
științelor medicale, înregistrate mai 
ales în ultimele două decenii, s-au 
concretizat în rezultate pozitive 
prin salvarea multor vieți și relua
rea, după însănătoșire, a activității 
obișnuite. Se poate aprecia că în pre
zent avem mai 
puține motive să 
ne temem de in
farct pentru că 
dispunem de mij
loace. de medica
mente si de o or
ganizare a educa
ției sanitare mult 
mai bune decit cu

contribuții ale școlii noastre pentru 
practica medicală ?

— Descrierea pe un număr foarte 
mare de cazuri a diferitelor simptome 
sau semne ale bolii lărgește sfe- 
cunoștințelor în acest domeniu. Ptiu 
depistarea primelor simptome ale 
bolii, sesizate de pacient și analizate, 
confirmate de medic, este posibilă 
împiedicarea apariției bolii. Aceasta 
ar fi o primă și cea mai bună ipos
tază. A doua ipostază este aceea în 
care bolnavul fiind identificat, chiar 
dacă infarctul se produce, el face 
o formă mai ușoară și este re
cuperabil / într-un timp mai scurt. 
Complicațiile cele mai grave sur
vin imediat după infarct, și de 
aceea mortalitatea de peste 50 la sută 
se manifestă, mai ales, în primele 
ore, pentru că bolnavul neavertizat, 
speriat, se agită în loc să stea extrem 
de liniștit, la pat pînă la sosirea me
dicului. în prezent, bolnavii sînt re
aduși după infarct la o viață nor
mală într-un timp relativ scurt. Este 
și acesta un motiv pentru care ne 
temem mai puțin de infarct. Și aici, 
școala românească de cardiologie a

adus o contribuție 
valoroasă prin sta
bilirea unei me
todologii științifice 
de recuperare a 
bolnavilor. Ei nu 
mai rămîn luni 
de zile nemișcați. 
imobilizați la pat 

___ Dacă boala are
o evoluție normală, pacientul re
vine la munca sa obișnuită sau la cea 
indicată de medic, muncă pe care o 
mai poate continua ani de zile.

— Cum poate fi prevenit infarctul 
miocardic ?

— în prezent se poate aprecia cu 
mai multă exactitate In ce măsură 
este expus un om infarctului. Factorii 
care indică in ce situație se află un 
bolnav față de infarct au fost stabi
liți pe baza unor ample studii și date 
statistice. în măsura în dare se va 
reuși îndepărtarea acestor factori, în
săși infarctul va fi îndepărtat. De 
primă importanță sînt trei factori : 
hipertensiunea arterială, fumatul șl 
hipercolesterolemia sau hiperlipide- 
mia (creșterea procentului de gră
simi în singe, tntre care colesterolul 
este elementul cel mai reprezentativ 
și mai bine studiat). Cînd acestor 
factori li se adaugă alții, cum sint 
obezitatea, sedentarismul, diabetul 
zaharat, pacientul trebuie să ia ur
gent măsuri. Dacă bolnavul are 5—6 
factori de risc, cu cit îi va atenua 
mai mult sau chiar elimina, cu atit 
va reduce și posibilitățile de declan
șare a infarctului. Grija pentru com
baterea excesului de greutate, mersul 
sistematic, zilnic pe jos, controlul 
inimii prin electrocardiograme — în 
special după virstă de 50 de ani la 
femei și 40 de ahi la bărbați — sînt 
măsuri certe, verificate în practica 
medicală, pentru prevenirea infarctu
lui miocardic.

— In ce măsură factorul ereditar 
expune la infarct ?

— Persoanele care au avut în fa
milie (părinți, frați, bunici) bolnavi 
cardiovasculari pot preveni boala 
dacă iau o serie de măsuri (de igienă 
alimentară și viață rațională), încă 
din copilărie, îneît la factorul eredi
tar să nu mai adauge alți factori de 
risc. în acest fel, boala s-ar putea să 
nu mai apară niciodată. Prin urmare, 
persoanele cu antecedente de boli 
coronariene nu trebuie să adopte o 
atitudine fatalistă, ci să colaboreze 
medicul pentru a preveni infarctul 
în general, bolile cardiovasculare.

Convorbire consemnatâ 
Elena MANTU

Ca tn fiecare an. Decada măr
țișorului se organizează între 27 
februarie — 8 martie, în maga
zinele din întreaga tară. Coope
rația de consum a asigurat apro
vizionarea rețelei sale comercia
le cu mărfuri care satisfac diver
sele preferințe ale cumpărători
lor. Marile complexe comerciale, 
supercoopurile și magazinele 
universale ale cooperativelor de 
consum dispun de articole de 
îmbrăcăminte pentru noul sezon, 
printre care modele noi de tri
cotaje si confecții de primăvară, 
articole de galanterie și marochi- 
nerie-lenjerie. ciorapi, cămăși, 
cravate poșete, umbrele, cordoa
ne, precum și stofe, imprimeuri, 
țesături, într-o bogată paletă co- 
loristieă. Bine aprovizionate 
sînt, de ’ asemenea, raioanele 
cu articole de podoabă pentru 
femei care oferă o gamă bogată 
și atrăgătoare de mărtlșoare, cea
suri de mînă. mărgele și altele. 
Articolele de cosmetică și parfu
merie, existente In magazinele 
cooperativelor de consum intr-un 
sortiment variat pot constitui, de 
asemenea, cadouri potrivite. Tot
odată. librăriile și raioanele de 
librărie din cadrul magazinelor 
cooperativelor de consum oferă 
ultimele apariții editoriale.

In fotografie : Stipercoopul 
din localitatea Movila Miresil, 
județul Brăila.

„Venus

Victor BtRIADEANU

Servicii și deservirii la
Unil organizatori ai 

comerțului suferă in 
ultimul timp de o boa
lă ciudată : uită pur si 
simplu rostul unora 
din unitățile create de 
ei înșiși.

Cum se întimplă șl 
cu casele de comenzi. 
Scopul lor este acela 
de a Înlesni aprovizio
narea cumpărătorilor, 
îndeosebi a femeilor 
ocupate în producție, 
ajutîndu-le să-și asi
gure mai simplu, prin- 
tr-un telefon, aducerea 
la domiciliu a mărfu
rilor ce le sînt necesa
re. în schimbul unui 
comision.

La începutul nu prea 
îndepărtat al activității 
sale, casa de comenzi 
..Venus", care servește 
sectorul 1 al Capitalei.

a avut 4 (patru) nume
re de telefon. Pe mă
sură insă ce solicită
rile au crescut — să 
vezi și să nu crezi 1 — 
s-a diminuat numărul 
telefoanelor: unul a 
fost dat laboratorului 
de semipreparate. altul 
— unei instituții. îneît 
acum transmiterea unei 
comenzi 
adevărat 
dării. în 
lei de 14 
exemplu.
prinde legătura la unul 
din cele două numere 
rămase abia după... 100 
de minute 1

Si tot dezvoltîndu-se 
activitatea casei de co- 

« menzi. si tot crescînd 
' numărul solicitărilor, 

s-a mai întîmplăt si

devine un 
test al răb- 
dimineata zi- 
februarie. de 

s-a putut

altceva : s-a trecut 
la lucrul tn două 
schimburi la un singur 
schimb, care se înche
ie, Inclusiv pentru cel 
ce transportă marfa, la 
ora 15. Așadar, In 
familiile unde toti lu
crează — cărora un 
asemenea serviciu la 
domiciliu le este deci 
de mare preț — există 
doar două alternative : 
sau pierd o zi de lucru 
asteptînd livrarea co
menzii (în paranteză 
fie spus, mașina pleacă 
de la depozit abia după 
ora 9) sau renunță la 
acest mod de aprovi
zionare. Totuși, după 
cîte știm, comerțul este 
tn sluiba cumpărători
lor si nu invers. (Maria 
Baboian).

competiția : de la pa
harele sau „bărcuțele" 
de 100 grame s-a a- 
juns la altele de 150 
și 200 de grame, s-a 
trecut apoi la tăvite de 
300—400 de grame și, 
mai departe, la cutii 
de 600—700 de grame. 
Dar concurentii — di
feritele laboratoare ție 
cofetărie. îndeosebi din 
Capitală — nu s-au 
oprit aici : ei au ajuns 
— cum se poate vedea, 
de pildă, la raionul de 
dulciuri din7 marele

magazin „Unirea" 
— la ambalaje de... I 
kilogram !

Frișca nu este însă 
singurul preparat și 
semipreparat la care 
ambalajele Jsi sporesc 
volumul. Au ajuns 
ți maioneza (magazi
nul „Venus") și cro- 
chetele de cașcaval să 
se vîndă — ca la ma
gazinul „Unic", de pil
dă — numai In tăvițe 
de cîteva sute de 
grame.

Există, firește, lnte-

rese economice în vtn- 
zarea preambalatelor. 
Dar ce Interes econo
mic poate fi mai mare 
decit acela de a vinde 
marfa și a nu rămîne 
cu ea în vitrină 7 tn 
fond, rațiunea de a fi 
a preambalatelor este 
aceea de a înlesni a- 
provizionarea consu
matorilor cu atît cit 
le este necesar, nu de 
a-1 determina pe aces
ta să cumpere mai 
mult decit are nevoie. 
(M. B.).

De ce simplu, cînd se poate complicat...

Consumați frișcă... cu kilogramul!

La Tîrgoviște. un bi
let de călătorie cu au
tobuzul se vinde cu o 
ștampilă care indică 
ziua. luna. anul. Dar 
este valabil 
pentru ziua 
Un tichet cu 
le te nu mai
celași regim. El 
vinde și aici. în mod 
curept. ca in orice alt 
oraș din tară, fără 
alte semne distincti
ve. De ce 7 în Tîr-

numai 
Indicată, 
zece bl
are a- 

se

Ani in sir. frișca se 
aducea la cofetării in 
vase mari si fiecare 
cumpăra cit avea ne-

voie — pentru acasă 
sau pentru consum pe 
loc. Totul a mers 
bine pînă în ziua

cind s-a hotărît li
vrarea gata oream- 
balată a produsului. 
Și a început de atunci.

goviștea zilelor noastre 
vin zilnic sute de oa
meni 
buri, 
voit 
nul, 
fiind, 
venit 
cumpere bilete valabi
le. asemenea biletelor 
de spectacol, numai 
pentru ziua, ora si lo
cul indicat 1

In (apt. printr-o a- 
semenea măsură ad
ministrativă se caută

cu diverse tre- 
De ce este ne- 
oare 
chiar

dar mai ales cel 
din afară, să

cetățea- 
localnic

să se elimine unele 
deficiente în domeniul 
transportului în co
mun : in loc de com
postoare care perfo
rează. ștampile care 
anulează ! Cu o mică- 
mare deosebire : ștam
pila anulează una din 
funcțiile de bază pen
tru care a fost intro
dus tichetul de călăto
rie — acela de a se 
putea călători cu el 
cînd ai nevoie. (Vir
gil Gheorghiță).

RAȚIONAI
sau__ ,___  ____ 15 ani în urmă. 

Un alt motiv este că majorita
tea populației a devenit mai prevă
zătoare și se adresează medicului din 
timp. De fapt, prezentarea la timp 
la controlul medical are o importanță 
vitală. Chiar și în cazurile cînd un 
bolnav a făcut infarctul de miocard 
pot fi evitate complicațiile grave, si-, 
tuații care altădată nu puteau fi re
zolvate. Astfel, s-a redus mult mor
talitatea prin stăpînirea tulburărilor 
de ritm, a trombozelor, a emboliilor, 
a insuficienței cardiace cu ajutorul 
unor medicamente eficace produse 
în țară.

— Cum și cînd apare infarctul de 
miocard ?

— Ateroscleroza — depunerea 
substanțe grase pe pereții vaselor 
singe și întărirea, sclerozarea acesto
ra — are ca urmare îngustarea aces
tor vase și împiedicarea circulației 
sîngelui. Prin astuparea subită a unei 
artere a inimii, cu un chiag, se între
rupe brusc irigarea cu singe a unei 
părți a mușchiului cardiac, țesutul 
respectiv distrugîndu-se. în acel mo
ment. bolnavul simte o durere inten
să la nivelul inimii, se produce o că
dere a tensiunii arteriale, uneori o 
stare de șoc. Infarctul nu este și nu 
apare ca o primă manifestare a bolii, 

. așa cum cred unii bolnavi care decla
ră că nu au avut nimic înainte, că 
s-au simțit bine. în realitate, persoana 
respectivă are simptome care s-au 
manifestat de ani, dar nu Ie-a acor
dat atenția cuvenită și nu s-a pre
zentat la medic. Jumătate din cazu
rile de infarct miocardic au o simpto
matologie caracteristică, la a Cărei 
cunoaștere școala medicală româ
nească a adus o contribuție deose
bită, apreciată unanim de cardiologii 
din celelalte țări. Prof. dr. Basil Teo- 
dorescu a atras atenția încă din 1934 
asupra fenomenelor numite de el 
„iminență de infarct". Studii ample 
pe numeroase cazuri, continuate și 
dezvoltate de elevii șl colaboratorii 
săi, printre aceștia și subsemnatul, 
stau la baza criteriilor științifice de 
stabilire a primelor semne de boală, 
a diagnosticului infarctului.

— In ce constă importanța acestor

de 
de

cu 
Si.

de

Chipul 
judecătorilor

Așteptînd rezultatul unei deliberări, ima
ginația părților și a asistenței construiește 
șanse, lansează pronosticuri, domolește sau 
ațîță flăcările presupunerilor. Resimțeam 
această curiozitate încordată în mod mai 
special cu prilejul încheierii dezbaterilor 
în dosarul Tribunalului județean Brașov 
nr. 1 571/78. Fusese un proces oarecum de 
rutină. Un proprietar cerea evacuarea chi
riașului pentru a-și extinde spațiul. Con
form legii — lege care, după cum se știe, 
protejează interesele ambelor părți și ex
clude orice situație de inechitate sau inu- 
manitate — se ofereau chiriașului două 
variante de a locui la alte domicilii. Pro
prietarul nu se afla într-o nevoie deose
bită, voia pur și simplu să-și valorifice 
dreptul. Nici chiriașul nu putea explica 
prea convingător de ce nu s-a mutat odată 
cu fiul lui, de ce refuză celelalte două 
domicilii oferite, de ce se cramponează să 
locuiască la vechea adresă. în ultimă ana
liză, argumentele adversarilor de proces 
stăteau in cumpănă. înspre care parte se va 
Înclina balanța 7

Părțile își explicaseră într-un fel sau 
altul punctele de vedere, dar nu duelul judi
ciar captase interesul asistenței. Cei pre- 
zenti se întrebau dacă judecătorii vor 
ține seama de un argument... nerostit. Un 
argument pentru care n-au fost necesare 
probe, fiind suficientă prezența pîrîtului in 
sala judecății, Înaintarea lui printre bănci, 
cu pasul acela, mărunt, solemn și șovăiel
nic al celor care traversează strada ajutați 
de alții. „Dovezile" argumentului neinvocat 
dar intuit de cei de față erau ochelarii

negri șl mișcarea de antene a mîinllor 
(cînd a fost să pipăie locul unde trebuia 
să-și pună semnătura pe acte), glasul care 
răsuna necoordonat cu spațiul.

Argumentul nerostit explica de ce nevă
zătorul pregetă să-și schimbe domiciliul. 
Pentru el, stabilitatea reședinței valora o 
avere. De la război încoace, de cînd orbise, 
fiecare pas, fiecare atingere, fiecare izbire 
de un obiect sau altul adăugase in nevă
zutele cîmpii ale memoriei un reper, un 
semn, o țintă. A se muta însemna, pentru 
multă vreme, haos și necunoaștere. Să re
facă fragila ordine a întunericului de Ia 
capăt.

Ascultînd pronunțarea, recurentul căuta 
parcă să ghicească chipul celor care știu- 
seră să judece după lege, dar și după 
inimă. Care-i ghiciseră argumentul nerostit 
și-i dăduseră dreptate.

Fetițele vesele 
de pe autobuz

Titlul, se observă șl fără să fii meloman, 
parafrazează un duet de operetă. în rea
litate, a fost un circ întreg, ca Ia sfîrșit să 
se atace o arie de operă. Fără succes ! 
Dar... cortina 1

Pe scenă (scena vieții) două fete vesele 
fac sarmale. Fetele joacă-n travesti (sint 
cam măritate). Numai ce dă admirabila 
compoziție în clocot, numai ce încep să se 
răspîndească miresmele îmbătătoare, că, 
iată, apar doi tenori. Tenorii nu apar la 
rampă, se ițesc doar în culise (culisele tot 
ale vieții, se înțelege). Au și plete, buni să 
joace-n roluri din orice epocă trecută.

Dilemă mare pe cvartet. Unde să se 
desfășoare programul 7 Cum să apară tus

patru pe scenă, fetele fiind foarte cunos
cute. Orașul nu-i prea mare, iar dînsele 
lucrează cu publicul. Sînt încasatoare pe 
autobuze. Dă-i și frămintă-te să găsești o 
soluție ! Hai la o colegă, liberă și ea. Țirr 1... 
la ușă. Bună, tu 1 Bună, tu ! Am venit cu 
sarmalele și cu sarmalagiii. Potențiala 
gazdă făcu ochii mari. Nu că nu-i plăcea 
meniul, nu-i plăcea compania Și nu voia 
să joace-n travesti, nici măcar cu tenori 
cu plete. A zis politicos : „Fără să știe 
soțul meu, jamais 1“ și a închis ușa.

Ce s-o fi ales cu conținutul ulcelei, nu se 
știe. Ceva mai tîrziu, fetele au intrat în 
tura de după-amiază. în tură cu gazda 
„neospitalieră". S-au văzut, ca și cum ni
mic nu s-ar ti Intîmplat. Persoane civili
zate. Dar gazda se simțise datoare să-și 
informeze soțul. Atit. Ca să știe. în vir
tutea încrederii reciproce și absolute care 
trebuia să domnească între ei. întimplarea 
s-ar fi redus la atît dacă soțul nu 
întîlnit Ia dispecerat cu cele două 
culinare. Simțindu-se cu musca pe 
ele au început, fără să fie rugate, 
vestească o cu totul altă variantă 
cum și-ar fi petrecut — inocent — acea dimi
neață... Soțul n-a mai răbdat minciuna și 
a trîntit o exclamație care divulga totul.

Ei bine, care credeți că a fost urmarea 7 
într-o culme a îndrăznelii, cele două so
prane s-au repezit pe scena tribunalului 
și au atacat aria calomniei. Nu numai pe 
ton fals, dar și cu text ticluit. Cel mai ciu
dat era că nu-1 chemau în judecată pe soțul 
care a făcut afirmația jenantă în public, 
ci pe soția lui, gazda neprimitoare, „vino
vată" de a fi fost sinceră, fără ascunzișuri, 
față de bărbatul ei.

Straniu, nu 7 Logică de fete vesele. 
Bineînțeles că judecătorii n-au aplaudat o 
asemenea interpretare și au respins și aria, 
și acțiunea despre calomnie. A fost o că
dere de pomină. Păcat că nu putem da 
distribuția. înțelegeți de ce, nu 7

s-ar fi 
artiste 
basma, 
să po- 
despre

O ușa în loc de 
sute de ferestre

și uniunea să fie rugată să redis-

Locuitorii din Budești sint destul de a- 
matori de lumină naturală. De aceea și ei, 
ca toată lumea, își construiesc case cu fe
restre. Nici mai dese, nici mai rare, nici 
mai mici, nici mai mari decît prin alte 
părți. Și le fac cu ferestre tip I.F.E.T. Pi- < 
tești. Nu e o preferință specială, e rezul
tatul repartiției pe care o are cooperativa 
de consum.

Pînă aici, toate tn regulă. Nu se știe 
insă de unde a mers zvonul in sus, înspre 
uniunea județeană a cooperativelor de con
sum, că la Budești e nevoie de mai multe 
ferestre decit în alte părți. Numai așa se 
explică de ce la începutul anului 1977 de
pozitul cooperativei amintite gemea sub 
apăsarea unui stoc în valoare de circa 
140 000 lei, suficient pentru a satisface ne
voile locuitorilor pe doi ani de atunci 
înainte. Nici nu s-a dumirit bine conduce
rea cooperativei de unde provine această 
supraestimare a consumului de ferestre la 
Budești și nici nu găsiseră calea cea mai 
demnă de a răspunde unei asemenea pă
reri excelente despre arhitectura 
U.J.C.C. i-a mai fericit cu un 
menit să anticipeze necesarul pe 
jumătate.

Cum noul transport nu mai avea unde 
să fie depozitat, situația începea să de
vină transparentă. S-au conturat trei so
luții : ori toată lumea să-și schimbe feres
trele la case, ori casele noi să fie con
struite nu cu ferestre duble, ci cu sandvi
ciuri de cîte zece giurgluvele la fiecare des
chizătură, sau să se întocmească acte de

locală, că 
transport, 
alt an și

custodie 
tribuie marfa altor unități. S-a recurs la a- 
ceastă din urmă soluție, ca fiind mai uzi
tată. Uniunea însă nu a fost de acord cu 
ea și a Imputat penalizări lucrătorilor co
merciali de la Budești. Judecătoria Oltenița 
le-a anulat și cu asta litigiul s-a Încheiat. 
Noi mai avem o singtiră propunere : pe vi
itor să se închidă ușa. în calea neglijenței, 
a aprovizionării la întîmplare.

Din caietul 
grefierului

• „Este drept că inculpatul A.D., fost 
casier, a delapidat 20 932 lei, eliberind 
171 de chitanțe false, dar aceasta s-a 
datorat lipsei de control. Solicităm menți
nerea pedepsei de muncă corecțională la 
aceeași unitate și același loc de muncă, in- 
trucit de-abia de acum a dobindit suficientă 
experiență profesională".

• „Paznicul pîrît mi-a închis tn grajdul 
C.A.P.-ului 18 boboci de giscă. Susți
nea că pășteau fără aprobare pe tarlalele 
cooperativei. Treisprezece au suferit maxi
mum de pedeapsă, pierind din cauza dera
tizării din grajd. Cer să fiu despăgubit, pen
tru ci bobocii au greșit cind pășteau, neavind 
experiența de viață a giștelor".

(Transmise de tovarășul judecător 
Ștefan I. Apăteanu, de la Tribunalul 
județean Botoșani)

Sergiu ANDON

« O
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IN REPUBLICA PUPUlflUĂ BULGARIA
COMUNICAT

privind vizita de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Republica Populară Bulgaria

(Urmare din pag. I)
lucrărilor de construire în comun 

a Complexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele-Nicopole, a întreprinderii 
constructoare de mașini grele Giur- 
giu-Ruse și a Complexului de olefi
ne, la adîncirea pe mai departe a 
cooperării și specializării în pro
ducție, a schimburilor reciproce de 
mărfuri și a colaborării tehnice și 
științifice. Ei au relevat că coordo
narea planurilor economice pe pe
rioada 1981—1985 — care are loc în 
prezent — va crea premisele pen
tru o importantă creștere pe mai 
departe a volumului relațiilor eco
nomice bilaterale după 1980. Reali
zarea acestor sarcini corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări 
și popoare și, în același timp, con
stituie un aport substanțial la reali
zarea Programului complex al 
C.A.E.R., la creșterea forței și in
fluenței socialismului, la cauza 
păcii, colaborării și progresului 
social în lume.

Conducătorii celor două țări au 
făcut un schimb de păreri în unele 
probleme internaționale. Ei au sub
liniat că Declarația de la Moscova 
a Comitetului Politic Consul
tativ, din noiembrie 1978, este 
o nouă și evidentă afirmare a 
voinței comune a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia de 
a adînci procesul destinderii și a-1 
face ireversibil, de a acționa pen
tru adoptarea unor măsuri concrete 
de dezarmare, pentru consolidarea 
păcii și securității, pentru co
laborare între popoare și progres 
social în lume. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au de
clarat că Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria vor depune eforturi, îm
preună cu celelalte state partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
cu toate țările iubitoare de pace, 
cu toate forțele democratice și pro
gresiste, pentru îndeplinirea obiec
tivelor prevăzute în Declarație.

O deosebită atenție a fost acor
dată problemelor dezarmării. Cele 
două părți au subliniat că hotărîrile 
sesiunii N.A.T.O. de la Washington 
și Bruxelles privind creșterea po
tențialului militar reprezintă un 
serios obstacol în calea încetării 
cursei înarmărilor și a adoptării 
unor măsuri reale de dezarmare. 
Ele condamnă politica de intensifi
care a cursei înarmărilor promova
tă de cercurile imperialiste agresi
ve și se declară pentru asigurarea 
în cel mai scurt timp a unei coti
turi hotărîtoare în tratativele pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare.

A fost subliniată importanța în
cheierii cît mai grabnice a tratati
velor care au loc între U.R.S.S. și 
S.U.A. pentru limitarea armamen
telor ofensive, care răspunde inte
reselor consolidării destinderii, 
păcii șl securității internaționale. 
Cele două părți se pronunță pentru 
încheierea cît mai curînd posibil a 
negocierilor de la Viena privind 
reducerea forțelor armate și a ar
mamentelor în Europa centrală pe 
baza principiilor neștirbirii secu
rității statelor, ceea ce ar avea o 
importanță deosebită pentru îmbu
nătățirea climatului european, pen
tru consolidarea încrederii între 
state, pentru întărirea cursului des
tinderii și dezvoltării colaborării pe 
continent în acest sens a fost ex

primată speranța că propunerile 
țărilor socialiste din 8 iunie 1978 
vor fi examinate într-un spirit con
structiv.

Cele două părți au subliniat con
tribuția pozitivă a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. și au 
sprijinit pe deplin convocarea în 
cel mai scurt timp a Conferinței 
mondiale pentru dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor. Ele 
s-au pronunțat pentru încheierea 
unei înțelegeri internaționale pri
vind nerecurgerea la forță în rela
țiile dintre state.

Cei doi conducători au reafirmat 
marea importanță a Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și necesitatea 
de a se aplica prevederile acestuia 
ca un tot unitar, în vederea dezvol
tării în continuare a colaborării, și 
în mod deosebit pentru trecerea la 
măsuri de dezarmare și dezanga
jare militară în vederea asigurării 
unei adevărate, securități pe conti
nentul european și în lumea în
treagă. Ei au subliniat importanța 
bunei pregătiri a reuniunii de la 
Madrid din 1980, astfel îneît-să se 
obțină noi succese importante în 
această direcție.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au afirmat încă o dată ho- 
tărîrea partidelor și guvernelor lor 
de a dezvolta relații de bună veci
nătate și colaborare cu țările din 
Balcani, de a contribui la transfor
marea Balcanilor într-o zonă trai
nică a păcii și bunei vecinătăți, a 
securității și înțelegerii.

Cele două părți și-au exprimat 
solidaritatea cu popoarele care 
luptă împotriva Imperialismului, 
colonialismului șl neocolonialismu- 
lui, împotriva rasismului și apart
heidului, pentru independența na
țională și progres social, pentru 
respectarea strictă a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, fără nici un amestec din 
afară. Ele s-au declarat pentru sta
bilirea unor relații internaționale 
echitabile, a unej noi ordini eco
nomice, pentru asigurarea dreptu
lui tuturor statelor de a dispune 
în mod suveran de bogățiile lor na
turale. pentru lichidarea discrimi
nării în comerțul internațional.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate șl alte probleme inter
naționale de interes reciproc.

TELEGRAMĂ DE LA

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Părăsind teritoriul Bulgariei prietene, doresc să vă mulțumesc, încă 
o dată, în numele meu și al tovarășei mele, pentru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat pe pămîntul țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că această nouă întîlnire a noastră, con
vorbirile pe care le-am purtat împreună vor da noi impulsuri tradițio
nalelor relații de prietenie, bună vecinătate și colaborare multilaterală 
dintre țările și partidele noastre, în interesul și spre binele ceior două 
popoare, al cauzei generale a socialismului, a păcii și înțelegerii în 
Balcani, în Europa și în întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și întregului 
popor bulgar cordiale urări prietenești de sănătate și fericire, de noi și 
tot mai mari succese în construcția noii orînduiri și înaintarea țării pe 
calea progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au reafirmat hotă- 
rîrea Partidului Comunist Român 
și a Partidului Comunist Bulgar de 
a contribui la întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor revoluționare și de
mocratice în lupta pentru ' pace, 
democrație și socialism. în legă
tură cu aceasta, ei au subliniat deo
sebita importanță a Declarației 
adoptate lă Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din Eu
ropa, care a avut loc la Berlin, în 
anul 1976.

Convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, tovărășească și cordială. Au 
fost subliniate eforturile Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist Bulgar de a dezvolta și 
în viitor relațiile multilaterale din
tre cele două țări, în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1970 și al 
Declarației româno-bulgare, sem
nată la Sofia în 1977.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat convingerea 
că schimbul de păreri care a avut 
loc va contribui la dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei și colabo
rării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria, dintre popoarele român și bul
gar, ceea ce corespunde intereselor 

• lor vitale, intereselor țărilor so
cialiste, cauzei generale a păcii 
și socialismului în lume.

în spiritul relațiilor tradiționale 
între țările și popoarele noastre, al 
raporturilor prietenești dintre cei 
doi conducători de partid șl de stat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu — reîn- 
noind invitația din 1977 adresată 
primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia, de a face o vizită oficială în 
România în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale bul
gare — au invitat pe tovarășul 
Todor Jivkov să facă o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

Voden, 17 februarie 1979.

BORDUL AVIONULUI

La plecare, pe aeroportul din Voden

UN MARCANT EVENIMENT POLITIC 
in cronica unor traditionale legaturi de colaborare prietenească

Cu deplin temei se poate afirma 
că noul dialog româno-bulgar la ni
vel Înalt s-a încheiat cu fructuoase 
rezultate. Este, de aceea. îndreptățită 
satisfacția pe care o încearcă comu
niștii. întregul nostru popor fată de 
bilanțul acestor convorbiri, prilejuite 
de vizita de prietenie întreprinsă în 
tara vecină de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația to
varășului Todor Jivkov. Eveniment 
politic de prim ordin pentru popoa
rele român și bulgar, convorbirile 
dintre cei doi conducători de partid 
Si de stat, întreaga desfășurare a 
vizitei au așezat o nouă cărămidă 
la edificiul solid al prieteniei si 
colaborării româno-bulgare.

Este o colaborare cu vechi și bo
gate tradiții. Istoria însăși atestă că 
de-a lungul secolelor popoarele noas
tre au conviețuit în raporturi de bună 
vecinătate, conlucrare și întrajutora
re. Nu o dată românii și bulgarii 
și-au unit eforturile în luptele pen
tru dezrobirea națională, pentru 
neatîrnare și libertate. Pecetluită prin 
singele vărsat pentru înfăptuirea 
acestor idealuri, prietenia dintre cele 
două popoare a fost întărită si mai 
mult în perioadele ce au urmat prin 
solidaritatea dintre mișcările munci
torești. dintre forțele revoluționare, 
dintre partidele comuniste. Un conți
nut calitativ nou. mereu mai bogat 
au dobindit raporturile româno- 
bulgare în anii socialismului, poten
țate de idealurile și aspirațiile co
mune ale construirii noii orînduiri 
în țările noastre.

Vizita încheiată ieri a evidențiat 
din nou trăinicia prieteniei româno- 
bulgare. această realitate găsindu-și 
semnificative expresii în ambianta 
plină de căldură. în manifestările de 
profundă stimă si cordialitate cu care 
înaltii oaspeți au fost pretutindeni 
înconjurați — grăitoare mărturii 
ale sentimentelor de caldă și fră
țească prietenie pe care le nutresc 
unul fată de altul popoarele bulgar 
și. român.

Vizita a adeverit încă o dată cu . 
putere rolul determinant al legături
lor de strinsă colaborare dintre parti
dele noastre comuniste pentru dez
voltarea continuu ascendentă a an
samblului relațiilor țomâno-bulgare. 
De inestimabilă însemnătate s-au do

„România-Bulgaria: sub semnul prieteniei44
SOFIA 17 (Agerpres). — Presa bulgară de simbătă a informat pe 

larg, ca și in ziua precedentă, in reportaje însoțite de fotografii, despre 
vizita de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o în Re
publica Populară Bulgaria, la invitația tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Pe primele pagini, sub titluri mari, 
ziarele inserează relatări privind 
convorbirile la nivel înalt româno- 
bulgare. desfășurate la reședința gu
vernamentală ..Voden". din județul 
Razgrad. scotînd cu pregnantă în 
evidentă atmosfera prietenească, de 
cordialitate ce le-a caracterizat.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO" 
relevă că în timpul convorbirilor 
..conducătorii celor două țări s-au 
informat reciproc asupra sarcinilor 
pe care popoarele bulgar si român le 
rezolvă în cadrul îndeplinirii cu suc
ces a hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al P.C. Bulgar si ale Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român". Referindu-se la re
lațiile româno-bulgare. ziarul eviden
țiază că ..au fost examinate proble
me legate de adîncirea în continuare 
a prieteniei si colaborării dintre Bul
garia si România, dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Comu
nist Român". Și cu acest prilej — 
arată cotidianul — s-a subliniat în

vedit și se dovedesc în acest cadru 
întîlnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov. Devenite tradiționale, constituind 
o practică curentă, sistematică, aceste 
întîlniri deschid orizonturi si mai 
largi acestei colaborări, extinderii și 
aprofundării relațiilor dintre cele două 
partide, țări și popoare. Subliniind 
însemnătatea atît de frecventelor dia
loguri româno-bulgare la nivel înalt, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta în toastul rostit la dineul 
de la Voden : „într-adevăr, a 
devenit o practică să ne Intilnlm 
anual, o dată sau de două ori. Intil- 
nirile. convorbirile pe care le-am 
avut cu aceste prilejuri au contribuit 
Ia dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele si popoarele noastre. Fără nici 
o îndoială că schimburile de expe
riență. atit la acest nivel, cit si intre 
reprezentanții partidelor si țărilor 
noastre, au avut si au o mare impor
tantă in dezvoltarea colaborării, soli
darității si prieteniei".

în același sens, tovarășul TODOR 
JIVKOV, relevînd caracterul tradițio
nal și rodnicia întîlnirilor cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. arăta : „De mulți 
ani mă intilnesc cu dumneavoastră, 
iar la Voden. dună cite îmi amintesc, 
ne intilnim pentru a treia oară. în
tâlnirile noastre au devenit tradițio
nale. Cred că toti. si cei prezenti aici 
si cei ce nu participă, vor fi de acord 
că, intilnirile noastre exercită o in
fluentă extrem de favorabilă asupra 
dezvoltării relațiilor reciproce intre 
cele două partide, țări si popoare ale 
noastre".

întreaga evoluție a raporturilor 
româno-bulgare pune în evidență 
marele potențial constructiv al prin
cipiilor de bază ale acestor raporturi, 
consfințite în Tratatul dintre Româ
nia și Bulgaria, încheiat în 1970, și în 
Declarația comună semnată la nive
lul cel mai înalt în anul 1977.

Bucurîndu-se de auspicii atit de 
favorabile, prietenia si colaborarea 
dintre România și Bulgaria se am
plifică și se aprofundează continuu, 
fapt evidențiat și în comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei. Acest 
proces are o trainică temelie mate
rială în colaborarea economică care, 
la rîndul ei. capătă an de an noi di- 
ihensiuni. Este grăitor că volumul 

Comentarii ale presei bulgare

deplinirea cu succes a sarcinilor fun
damentale stabilite în domeniul co
laborării economice, fiind exprimată 
convingerea că actualele convorbiri 
vor contribui la realizarea în termen 
a obiectivelor ce se construiesc în 
comun. „înfăptuirea acestor sarcini 
corespunde intereselor popoarelor ce
lor două țări, constituind în același 
timp un aport însemnat la creșterea 
influenței socialismului, la întărirea 
păcii in lume".

Intr-un comentariu consacrat prin
cipalelor evenimente ale săptămînii. 
ziarul „NARODNA ARMIA" publi
că. sub titlul : „România—Bulgaria : 
sub semnul prieteniei", un material 
în care subliniază că „evenimentul 
care Ia sfirșitul săptăminii a polari
zat atenția poporului bulgar și care 

schimburilor comerciale In actualul 
cincinal crește de peste două ori. in 
raport cu perioada precedentă de 
cinci ani. Profund semnificativ este 
și faptul că în cadrul legăturilor eco
nomice are loc creșterea continuă a 
ponderii cooperării și specializării în 
producție, căreia îi revine în acest 
cincinal un sfert din totalul schim
burilor. urmînd să sporească și mai 
mult in anii următori.

Așa cum este bine știut, În
truchiparea vie a acestei coope
rări o constituie asemenea obiec
tive de prim rang cum sînt Com
plexul hidrotehnic Turnu Măgurele- 
Nicopole. întreprinderea constructoa
re de mașini grele Giurgiu-Ruse, 
Complexul chimic de olefine și alte
le. actualele convorbiri contribuind, 
prin măsurile stabilite, la înfăptuirea 
la termenul prevăzut a acestor obiec
tive de mare însemnătate pentru eco
nomiile naționale ale celor două țări. 
Totodată, volumul relațiilor economi
ce va cunoaște o nouă creștere în 
următorul cincinal, fiind create pre
misele necesare prin coordonarea pla
nurilor economice pe perioada 1981— 1985.

Se cuvine a sublinia, de aseme
nea. extinderea colaborării pe plan 
tehnico-științific. instituțiile de spe
cialitate românești și bulgare unin- 
du-și eforturile în vederea soluțio
nării unor probleme de cercetare- 
dezvoltare in domeniile construcții
lor de mașini, chimiei, metalurgiei, 
agriculturii, economiei forestiere, ca 
și în multe alte domenii.

Așa cum se subliniază pe drept 
cuvint în comunicat, dezvoltarea co
laborării economice si tehnico-stiin- 
tifice româno-bulgare corespunde pe 
deplin intereselor celor două tă’-i si 
popoare, constituind, in același timp, 
un aport substantial la creșterea for
ței si influentei socialismului, la 
cauza păcii, colaborării si progresului 
social în lume.

Convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au prile
juit, totodată, un schimb larg de pă
reri în unele probleme ale vieții in
ternaționale. punînd. incă o dată, în 
evidentă interesul profund al celor 
două țări fată de cauza destinderii 
și consolidării păcii. In această or
dine de idei, subliniindu-se însemnă
tatea traducerii în viată a prevederi

a căpătat un larg ecou Internațional 
l-a constituit vizita de prietenie a 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu". Ziarul apreciază că vi
zita s-a desfășurat în întregime sub 
semnul deplinei înțelegeri reciproce.

„Intilnirile cu oamenii muncii bul
gari si convorbirile' de lucru dintre 
conducătorii de partid si de stat ai 
celor două țări s-au desfășurat în
tr-un spirit de prietenie. într-o atmo
sferă cordială, tovărășească". „Na- 
rodna Armia" scoate în evidentă fap
tul că poporul bulgar a rezervat înal- 
ților oaspeți o primire deosebit de 
călduroasă. Atit la aeroport, cît și cu 
prilejul vizitei în județul Razgrad, 
zeci de mii de cetățeni bulgari au sa
lutat cu însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți oaspeți români.

In încheiere. în comentariu se 
apreciază că actuala vizită este „un 
nou si mare succes, nu numai pen
tru cele două țări ale noastre, ci și 

lor Declarației de la Moscova a Co
mitetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia, s-a subliniat 
în mod deosebit necesitatea de a se 
acționa pentru adîncirea cursului 
spre destindere jsl a-1 face ireversibil, 
de a se asigura. în cel mai scurt timp, 
o cotitură hotărîtoare în tratativele 
pentru încetarea cursei Înarmărilor, 
pentru dezarmare, pentru întărirea 
păcii și securității în lume. Relevînd 
importanta pe care o prezintă apli
carea ca un tot unitar a prevederi
lor Actului final de la Helsinki în 
vederea dezvoltării colaborării pe 
continentul nostru, a înfăptuirii o- 
biectivelor securității in Europa, dia
logul la nivel înalt româno-bulgar a 
reliefat cît de necesar este să se 
asigure o pregătire corespunzătoare 
reuniunii de la Madrid din 1980, pen
tru a se obține noi succese în aceas
tă direcție. In acest cadru a fost re
afirmată hotărîrea României și Bul
gariei, de a dezvolta relații de bună 
vecinătate și colaborare cu țările din 
Balcani, de a contribui la transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii 
si înțelegerii.

Convorbirile au evidențiat, de a- 
semenea, necesitatea întăririi solida
rității cu lupta popoarelor împotri
va imperialismului, colonialismului si 
neocolonialismului, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, fără nici up 
amestec din afară, imperativele sta
bilirii unor relații internaționale e- 
chitabile. ale făuririi unei noi ordini 
economice. Dialogul la nivel înalt a 
prilejuit, în același timp, reafirmarea 
hotărîrii celor două partide de a 
contribui la întărirea unității și co
eziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor for
țelor revoluționare, democratice. în 
lupta pentru pace, democrație și so
cialism.

Prin bilanțul lor rodnic, convorbi
rile româno-bulgare. schimburile de 
.păreri dintre cei doi conducători de 
partid și de stat se înscriu, neîndoios, 
ca o nouă contribuție importantă la 
dezvoltarea. în continuare, a prie
teniei dintre partidele, țările și po
poarele noastre, corespunzător inte
reselor și aspirațiilor lor, ale cau
zei generale a păcii și socialismului.

Al. CAMPEANU

pentru întărirea socialismului, a păcii 
și securității internaționale. Convor
birile purtate între tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu vor duce 
la obținerea unor noi rezultate rod
nice. la extinderea, adîncirea si îm
bogățirea colaborării multilaterale 
dintre cele două țări socialiste ve
cine. frățești, vor constitui o noua 
expresie a dorinței comune de a dez
volta relațiile rodnice româno-bul
gare".

Sub titlurile „Primire cordială" 
(„RABOTNICESKO DELO"), „Flori 
pentru oaspeți" („TRUD"), „întâl
niri cordiale la Razgrad" („ZEME- 
DELSKO ZNAME"), „într-o atmo
sferă caldă, prietenească" („KOO- 
PERATIVNO SELO") cititorii sînt 
informați asupra vizitei tovarășei 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. în unități economice si sociale 
ale orașului Razgrad. Ziarele subli
niază primirea deosebit de caldă, 
entuziastă rezervată tovarășei Elena 
Ceaușescu pe tot parcursul vizitei.

în emisiunile lor. POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNEA BUL
GARA au informat pe larg asupra 
desfășurării celei de-a doua zi a vi
zitei înalților oaspeți români, evi
dențiind importanta deosebită a noii 
întîlniri româno-bulgare la nivel 
înalt
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Un județ într-un laborator
Laboratorul de iri

gații și drenaje al Fa
cultății de hidroteh
nică a Institutului Po
litehnic Iași cuprinde, 
in microrelief, între
gul județ Iași și alte 
zone din țară, unde 
cei peste 1 000 de stu- 
denți de la Facultatea 
de hidrotehnică Iași 
fac studii și cercetări, 
întocmesc proiecte. 
Avind o suprafață în 
sală de 3 000 metri 
pătrați și o platformă 
exterioară și ' anexe de 
8 000 metri pătrați, 
precum și timpuri ex
perimentale in afara 
orașului de circa 10 
ha, această modernă 
bază materială didac

tico-științifică dă po
sibilitatea pregătirii la 
nivel superior a viito
rilor hidroameliora- 
tori, chiar din primii 
ani de studenție. Prof, 
univ. dr. doc. Valeriu 
Blidaru, căruia ii apar
ține inițiativa organi
zării laboratorului, 
preciza că problemele 
legate de studiu se 
modelează in labora
tor, iar variantele op
timizate sint verifica
te in condiții naturale 
de teren'. Astfel, stu
diile, cercetările și 
proiectele se execută 
încă de la proiectele 
de diplomă, la coman
da instituțiilor cen

trale de cercetare, or
ganizații și instituții 
departamentale și te
ritoriale, urmărind, în
deosebi, aplicarea lor 
imediată in practică.

In momentul de 
față, studenții și ca
drele didactice de la 
Facultatea de ■ hidro
tehnică ieșeană sint 
antrenați în marea în
trecere națională „Cin- 
tarea României" pen
tru a rezolva proble
mele privitoare la iri
gații și drenaje ce se 
impun în județul Iași 
și alte zone din țară. 
(Manole Corcaci).

Foto : S. Cristian

Vlrțjil BRA3ĂTEANU

Tinerefea capodoperei
îndeobște în teatru a- 

plauzele răsplătesc un 
spectacol reușit ; aplauze 
merită de multe ori tea
trele și înainte de specta
col. Sint aplauze pentru 
ceea ce urmează să se re
prezinte. în premieră sau 
in reluare, așadar, aplauze 
pentru piesă și pentru cei 
care și-au propus repre
zentarea ei. Astfel. într-un 
teatru, la întilnirea cu o 
operă dramatică de valoa
re. transpusă într-un spec
tacol pe măsură, se apla
udă sigur de două ori. 
înainte și la sfirșit. chiar 
dacă cele dinainte se a- 
daugă celor de la sfirșit. 
intensificindu-le. Se a- 
plaudă. evident, și pe par
curs... Este ceea ce se pe
trece și la spectacolul cu 
O scrisoare pierdută, ca
podoperă a lui I. L. Cara- 
giale. reluată. în unele ro
luri cu noi interpret!, la 
Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra" din București.

Sint aplauze care răs
plătesc totodată acțiunea, 
cit și faptul artistic pro- 
priu-zis. adică spectacolul 
pus in scenă de Liviu Ciu
lei. cu actori de frunte, 
unii revenind în rolurile 
marelui comediograf inter
pretate pe această scenă, 
alții, cum arătam, pentru 
prima dată. La un loc. ei 
evoluează într-o reprezen
tație de înaltă tinută ar
tistică. într-o viziune regi
zorală inspirată și unitară, 
care are in vedere și sti
mulează măiestria perso
nală în întregul admirabil 
structurat. Sint toti ..dc 
acolo**, cum se spune în 
teatru, sint toti unde tre
buie. marcind originalita
tea viziunii proprii in ro
luri mari, cărora li se a- 
sociază interpretări nu 
mal puțin mari în trecut, 
ca si in zilele noastră. De 
aceea, interpretarea unui 
rol din O scrisoare pier
dută, ca si din alte capo
dopere ale literaturii na
ționale și universale, im
plică verificare și demon
strare de capacități artisti
ce. in competiție cu desă- 
vîrșirea pe care asemenea 
creații literar-dramatice o 
permit Regizorii, actorii, 
criticii, publicul avizat se 
raportează în asemenea si
tuații si la viziunile ante
rioare. Ia interpretări me
morabile. dînd. de fiecare

dată, noului spectacol, noii 
interpretări, o încărcătură 
aparte. Este o încărcătură 
pe care o are și spectaco
lul cu O scrisoare pier
dută reluat recent, pur- 
tind suflu de premieră și 
tot ceea ce înseamnă pen
tru fiecare interpret faptul 
că în aceste roluri au fost 
memorabili și au devenit

tacolul de la Teatrul „Lu
cia Sturdza-Bulandra** în- 
scriindu-se in șirul inter- 
pretilor de marcă ai co
mediei Iui Caragiale alti 
actori, alte creații inte- 
grîndu-se între cele me
morabile. Ne gîndim atît 
la cei pe care i-am revă
zut. la Octavian Cotescu 
și Dem. Rădulescu în Ca-

La reluarea spectacolului cu 
„0 SCRISOARE PIERDUTĂ44 

de I. L. Caragiale 
la Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra44

nemuritori în ..efemera** 
artă scenică : Stefan Iu
lian. Mihai Mateescu. Ion 
Petrescu și Ion Brezeanu. 
C. I. Nottara. Aristizza 
Romanescu și alții, că au 
evoluat neuitatll Marcel 
Anghelescu. Gr. Vasiliu- 
Birlic. Ion Mânu. Niky 
Atanasiu. Al. Critico. Mi
luță Gheorghiu, că printre 
spectatori, pot să se afle 
iluștri interpret! ai lui Ca- 
ragiale. cum sînt : Costa* 
che Antoniu. Ion Finteș- 
teanu. Radu Beligan. Car* 
men Stănescu. C. Bărbu- 
lescu și, de asemenea, atî- 
tia alții care au dat viată 
cu strălucire rolurilor ca- 
ragialiene pe scenele tării.

„încărcătura** se simte, 
efectul este stimulator si 
succesul deplin, prin spec

tavencu si respectiv Far- 
furidi. la Petre Gheorghiu 
în Trahanache. Ștefan Bă
nică în Pristanda. Aurel 
Cioranu în Cetățeanul tur
mentat. cit și Ia cei pe 
care l-am văzut în pre
mieră. admirînd la Maria
na Mihuț. în Zoe. conver
tirea în comic a unei in
terpretări vibrante, la Vic
tor Rebengiuc, in Tipă- 
tescu. evoluția de autori
tate actoricească, de ase
menea. ponderea lui Gh. 
Oprina in Ionescu. în Fory 
Etterle l-am regăsit pe 
acel vîrtuozo așteptat de 
Caragiale pentru „bucățica 
de concerto obligato**, cum 
considera marele drama
turg rolul lui Dandanache.

Spectacolul reluat la 
Teatrul „Bulandra". cu me

ritul virtuților sale artis
tice. mai are încă meritul 
însemnat că redă publicu
lui Capitalei posibilitatea 
de a se întîlni sau a se 
reîntilni cu o valoare de 
permanentă, cu o capodo
peră a literaturii drama
tice naționale. Asemenea 
act de cultură permite și 
impune totodată sublinie
rea datoriei tuturor tea
trelor noastre, din Bucu
rești și de pe cuprinsul 
tării, deci a mișcării noas
tre teatrale în general, de 
a da fiecărei generații po
sibilitatea să se intîlneas- 
că pe scenă cu operele 
care. constituindu-se în 
tezaur cultural al omenirii, 
sînt totodată valori funda
mentale ale oricărei spi- 
rituali tăti culturale. Mai 
concret, cred că nu trebuie 
să lipsească nici unei sta
giuni din Capitală, unde 
există atîtea colective ar
tistice puternice, operele 
de bază ale literaturii dra
matice naționale si să fie 
prezente totdeauna capodo
pere. valori clasice de re
ferință ale literaturii uni
versale. Aceasta prin ceea 
ce trebuie să fie și în tea
tru repertoriul permanent, 
posibil de realizat si de 
menținut, după cum o ara
tă și spectacolul la care 
ne-am referit mai înainte. 
Același lucru este valabil 
și pentru celelalte teatre: 
el poate fi realizat, după 
părerea noastră. printr-o 
viziune amplă și de per
spectivă asupra repertoriu
lui, în așa fel incit, cum 
spuneam, să i se dea fie
cărei generații posibilita
tea de a participa la întîl- 
nirile de neuitat cu capo
dopere literar-dramatice, 
prin spectacole de tinută,. 
intilniri al căror efect po
zitiv în formarea spiritua
lă a fiecăruia dintre noi 
este incontestabil, a căror 
cunoaștere reprezintă o 
condiție a unei adevărate 
culturi. Căci sînt capodo
pere care nu imbătrînesc 
și cărora teatrele sînt che
mate să le asigure tinere
țea veșnică, spre marea lor 
satisfacție artistică si cetă
țenească. spre marea bucu
rie a publicului care le 
aplaudă mereu cu aceeași 
căldură, semn al prețuirii 
datorate valorilor perene.

Cîntecul românesc a strălucit
pretutindeni în lume 

unde a fost prezent „Madrigalul"
LEOPOLD STOKOWSKI; „Madrigal înseamnă perfecțiune !“.
NIKITA MAGALOFF: „N-am cuvinte să-mi exprim ențoția în 

fața artei madrigaliștilor români".
FRANCISCO SICILIANI: „Am o infinită admirație pentru per

fecțiunea tehnică și artistică a corului «Madrigal»".

Au trecut 16 ani de cind la Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu" din 
București a apărut un anunț, ca 
oricare altul: „in atenția studenți
lor: concurs pentru formarea unui 
cor de cameră". Era inițiativa pro
fesorului, dirijorului, compozitorului 
Marin Constantin. Un cor de cameră 
de tip renascentist, care presupunea 
o pregătire specială : tehnică vocală, 
cunoașterea stilurilor, armonie, poli
fonie, contrapunct, istorie, istoria 
muzicii, estetică...

M.C. : într-adevăr, în aceste zile, 
corul „Madrigal" împlinește 16 ani 
de activitate. 16 ani de muncă, dar 
și de succese. Concerte în nenumă
rate săli de concerte ale lumii, par
ticipări la peste 30 de festivaluri 
internaționale : Perrugia, Bordeaux, 
Halle, Zagreb...

— Știm că : Barcelona—New York, 
Berlin'—San Francisco, Leningrad- 
Los Angeles... toate statele Ame
rica, aproape întreg cuprinsul 
Europei, au fost itinerare de suc
ces. Pretutindeni, publicul, presa de 
specialitate au vorbit, despre stră
lucirea, despre perfecțiunea sune
tului celor 36 de madrigaliști, despre 
aleasa muzicalitate, despre pasiu
nea și devotamentul dirijorului.

M.C. : Țin minte cîteva mo
mente pitorești : un spectacol cu o 
formație de indieni americani, in 
Oklahoma, la Aimes, în statul Yowa, 
într-o sală cu cinci mii de locuri 
fără amplificare, la vestitul Teatru 
Antic din Taormina, care are 15 000 
de locuri, turneul pe coasta malfi- 
tană in compania unui grup de ar
gentinieni... Dar, tot atît de pasio
nante ca și itinerarele interconti
nentale sînt turneele în țara noas
tră. Cinci ani la rînd am fost pre-

zenți la Reșița, la manifestările din 
cadrul „Zilelor culturii reșițene" ; 
apoi la Botoșani, Caraș-Severin, 
printre iubitorii cîntecului la Hi- 
deaga, Ardusat, acolo unde sint 
coruri de mare tradiție, la Ceuaș 
(Tg. Mureș), Ia Buteni, Marga, Chi- 
zătău, am fost oaspeții corului „Ion 
Vidu" din Lugoj. Cum ne-am în-

Convorbire 
cu dirijorul și compozitorul 

Marin CONSTANTIN

tors, la începutul anului, din turneul 
în S.U.A. — New York, Washington, 
Cleveland, Kent — am răspuns in
vitației melomanilor din Tulcea — un 
concert în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". Sîn- 
tem așteptați acum de minerii din 
Deva.

— La începutul convorbirii noas
tre ați afirmat, subliniind tot
odată succesele : „16 ani de muncă". 
Un mare adevăr, pentru că fără în
doială altfel nu ați fi putut să par
curgeți atit de convingător marile 
epoci creatoare : de la inegalabilele 
pagini aparținind menestrelilor, tru
badurilor, truverilor, la Renaștere — 
epocă luminată de creația lui Mon
teverdi, Palestrina, Vittoria. Or
lando di Lasso, Schiitz, Costelley; 
apoi de la Bach, la opusurile mo- 
zartiene, beethoveniene, pină la 
compozițiile de succes ale ultimelor 
decenii ale secolului nostru. Și aces
tea formează un singur capitol: „li
teratura universală". Dar, peste tot

in lume „Madrigalul" a făcut să 
răsune și cîntecul românesc.

M. C. : Sîntem intr-adevăr bucu
roși cînd arta noastră în interpre
tarea paginilor renascentiste, cla
sice, este apreciată, cînd acele mici 
poeme șlefuite de noi cu atîta mi
gală stîrnesc admirația și entuzias
mul celui mai avizat public. Dar 
mai presus de aceasta este mîndria 
noastră că literatura românească, de 
la muzica veche la creații moderne, 
are ecou, este apreciată. In toate 
sălile de concert unde a fost pre
zent „Madrigalul" a strălucit și 
muzica românească !

— Este in atenția melomanilor 
acest excelent serial pe care l-ați 
inițiat nu de mult : „Documente ale 
culturii muzicale vocale în Tran
silvania, Muntenia, Moldova" — 
secolele XIII-XVII. De la Eustație 
Protopsaltul (Școala de la Putna) la 
Honterus, Filotei Monahul, Filotei 
Sin Agăi Jipei, Domițian Vlahul, 
Ioan Duma Brașoveanul...

M.C. : Sint documente de mare 
valoare descoperite de către muzi
cologii noștri în Arhivele Academiei 
Române, la Putna, la Sibiu, în S.U.A., 
pe muntele Athos. Cel de-al 17-lea 
disc (al treilea din ciclul amintit), 
pe care îl înregistrăm, cuprinde 
muzică dinaintea lui Anton Pann ; 
urmează medalionul „Anton Pann — 
cîntece de lume și ritual". In ace
lași timp avem în vedere creația 
românească modernă : Ștefan Nicu- 
lescu, Olah, Vieru, Myriam Marbe, 
Mihai Moldovan... Nu este nici un 
secret, mulți compozitori au com
pus special pentru „Madrigal".

...Peste 500 de lucrări parcurse din 
literatura românească și universală, 
peste 200 de opusuri înregistrate, 
peste 120 de ore de muzică pe disc ! 
Și acestea sint doar cîteva date 
desprinse din agenda de lucru a di
rijorului Marin Constantin, a „Ma
drigalului".

Smaranda OȚEANU

tv

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Alexandru Lăpuș- 
neanu — 10, Romulus cel Mare — 
151 Viața unei femei — 20 : (sala 
Atelier) : Aventură în banal —
10.30, Poezie, muzică, dans — 15,30, 
Fanteziile lui Fariatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu*4
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevii liceelor. „Pagini 
din istoria muzicii*4. CLASICIS
MUL. Dirijor : Grigore Iosub. So
listă : Delia Bugarin — 11. ,
• Opera Română : Conul Leonida 
față cu reacțiunea. O noapte fur
tunoasă — 11, Seară de balet : Vi
valdi — Wagner — Prokofiev — 
19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10.30, Miss Helyett —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10,30. Răceala
— 19, (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — 10,30, Interviu —
19.30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 10,30, Efectul razelor gamma 
asupra anemonelor — 15, Plura
lul englezesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
10, Zăpăcitul — 15, Trei surori — 
19.
• Teatrul „Nottara** (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 10, Mița în 
sac — 15, Timon din Atena —
19.30. (sala Studio) : Jocul — 10,30,
Craii de curtea veche — 15,30,
Conversație... — 20.
• Teatrul Glulești (sala Gluleștl): 
Cocoșelul neascultător — 10, Co
medie fără titlu — 19,30, (sala j 
Majestic) : Serenadă tîrzie — 10 ; 
Goana — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar Isaac Bashevis Sin
ger — 11, Cu femeile uu-i de glu
mit — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 11, Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Bom
ba zilei — 10, Poveste de Iubire —
19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 : Cunună de frumuseți
— 19,30, (lâ Sala Palatului) : Bun 
venit la Rapsodia ! — 16 șl 19,30
• Teatrul „ion Creangă44 : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.30, Cine se teme ' 
de crocodil 7 — 17.
• Teatrul „Țăndărică4* : Punguța 
cu doi bani —■ 10; 12.
• Circul București : Bravo circul!
— 10; 16; 10,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C, : 
A treia țeapă — 19,30.

Cerc al tinerilor scriitori
Sub. egida Comitetului județean al 

U.T.C., în climatul generat de actua
la ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României**, la Cluj-Napoca 
a luat ființă un Cerc al tinerilor scrii
tori. format din poeți, prozatori și 
critici literari. Cercul își propune ca. 
prin diverse modalități cultural-edu
cative. să atragă un număr cit mai 
mare de tineri la cunoașterea lite
raturii contemporane. Printre acțiu
nile organizate pină acum se numă
ră un simpozion avînd ca temă „Sen
surile actualității în creația noastră 
literară din ultimii ani“. lansarea 
unor volume apărute în editurile '„Da
cia" și „Albatros". 0 șezătoare lite
rară in comuna Frata și o alta la 
Combinatul de pielărie și încălțămin
te „Clujeana". A fost organizată, de 
asemenea, o întîlnire cu cititorii din 
centrul industrial Turda. (Agerpres)

DUMINICA 1» FEBRUABIB

PROGRAMUL 1

8.30 Gimnastica la domiciliu
8.40 Tot înainte !
9.25 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copii s Cărțile 

junglei. Ultimul episod
10.00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.05 Album duminical
16.40 Serbările zăpezii. Emisiune de 

jocuri instructlv-educative și spor
tive. )

17.35 Film serial : Viața lui Paganini. 
Producție a televiziunii Italiene.

18.30 De Ziua ceferiștilor. Pe linia întîi
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Sub semnul tradiționalei prietenii 

— vizita tovarășului N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu In Republica Populară 
Bulgaria.

19.40 Bucuroși de oaspeți. Spectacol or
ganizat la Casa de cultură a Sin
dicatelor din Tîrgoviște.

20.50 Film artistic : Obsesia magnifică. 
Premieră pe țară. Producție a

studiourilor americane. In distri
buție : Jane Wiman, Rock Hud
son. Otto Kruger, Agnes Moore
head, Paul Cavanangh. Regia : 
Douglas Sirk

22.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL >

10.00 Concert educativ. Orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George 
Enescu" șl Orchestra simfonică a 
Kadloteleviziunii. Dirijori : Edgar 
Dorneaux, Cristoph Eschenbach, 
Ionel Perlea, Mircea Basarab • 
Wagner — Preludii și uverturi • 
Schumann — Concertul tn la mi
nor pentru plan și orchestră,, so
list Justus Franz • Schubert — 
simfonia a vi-a.

11.45 Teleșcoală.
12.30 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Telerama—sport.
20.10 Bijuterii muzicale.
20.40 Documentar artistic : Oamenii

mărilor. Scenariul șl regla : Nlcu 
Stan

21.10 Clubul tineretului
22.00 închiderea programului.

LUNI 19 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

10.00 Telex
10.05 Emisiune in limba maghiară

19.05 Poeții cintă patria
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Panoramic
20.30 Roman foileton : Putere fără 

glorie. Ultimul episod
21.20 Orizont tehnlco-științlflc
21.50 Publicitate
21.55 Cadran mondial
22.15 Telejurnal

. 22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17.00 De la o glumă la alta. Momente 
umoristice și cuplete satirice

17.30 Cenaclul Casei de cultură a tine
retului din Sinaia, jud. Prahova

18.00 Moment folcloric
18.10 Germinație. Reportaj ■
18.30 în alb și negru : Băiatul și ele

fantul (II). Documentar-artistic, 
producție Walt Disney

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Film serial pentru copil : Sindbad 

marinarul
20.20 Seară de operetă : Vremuri de 

vitejie, de Th. Bratu. Interpre
tează ansamblul Teatrului muzical 
din Brașov

’ 21.10 Telex
21.16 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21.35 Film serial : Mînuitorll de bani. 

Reluarea episodului 4
22.25 închiderea programului.'

cinema

/V-au avut ce alege „Cartea de vizită11 a muzeografilor
Este cel puțin biza

ră păcăleala trasă vîl- 
cenilor de Teatrul de 
stat și Casa de cultură 
a sindicatelor din 
municipiul Petroșani. 
Prin afișe mari, atră
gătoare, vîlcenii au 
luat cunoștință de 
susținerea unui spec
tacol de către for
mația „Mondial" în 
completarea progra
mului celor două in
stituții culturale din 
Petroșani. Publicul, 
mai ales din rtndul 
tinerilor, a luat CU â- 
salt casa de bilete, care

„Ce concerte sint în 
această săptămină ?“. 
Pină nu demult, răs
punsul trebuia să cu
prindă : „Joia" orches
trei simfonice a Radio- 
televiziunii. programul 
de vineri, simbătă ofe
rit de Filarmonica 
..George Enescu" ; apoi 
„După-amiezile muzi
cale" si recitalurile -t- 
Ateneul Român, pro
gramele speciale de 
marți — studioul din 
strada Nuferilor... Me
lomanii. nu mal vor
bim de sutele de abo
nați ai celor două in
stituții de concert (Fi
larmonica si Radio) 
puteau fi nrezenti. 
dacă doreau. Ia toate

în cîteva zile si-a e- 
puizat stocul in va
loare de 18 000 lei. A- 
tît valorau de fapt 
biletele puse Ia dispo
ziție de respectivul 
teatru șl casa de cul
tură a sindicatelor, 
fiecare participlnd cu 
cota de bilete a cite 
10 și respectiv 8 lei 
bucata. Deci fiecare 
spectator avea drept 
de participare cu două 
bilete. Dar nimeni nu 
s-a plîns de această 
„inițiativă". S-au plîns 
în schimb de altceva.

Alegere grea...
manifestările de inte
res... A intervenit insă 
o schimbare : zilele de 
concert ale Filarmonicii 
bucurestene sînt acum 
joi si vineri. Deci, sin- 
tem buși să alegem 
intre programele ra
dioului. ale filarmo- 
'nicii și. de ce să uităm, 
transmisia concertului 
simfonic Pe micul 
ecran (de fapt, simfo
nicul radio-ului Ia in
terval de o săptămi
nă). Grea alegere ! De 
ce este necesar să li
mităm posibilitățile 
iubitorilor de muzică, 
de ce să intre în 
concurentă două colec
tive simfonice, cînd de

Să ne închipuim 1000 
de îndrăgostiți ai mu
zicii îndreptîndu-se 
spre casa de cultură a 
sindicatelor din Rm. 
Vîlcea pregătiți pentru 
un spectacol de cali
tate. așa cum. de alt
fel.' au fost obișnuiți. 
Aceiași 1 000 de spec
tatori au trebuit să 
facă imediat cale în
toarsă. De ce ? „Mon
dialul" le-a jucat fes
ta nemaivenlnd la Rm. 
Vilcea. Dacă ar fi fost 
1 aprilie era alceva...

Ion STA.NCIU

fapt acestea sînt pri
mele care ar trebui să 
pledeze pentru atra
gerea publicului, pen
tru diversificarea vieții 
de concert, pentru un 
program bine echili
brat pe spațiul săptă- 
mînii ? Nu ne îndoim 
că forurile de condu
cere ale instituțiilor 
amintite, direcția de 
specialitate din C.C.E.S. 
vor găsi o soluție mult 
mai fericită, prlntr-o 
coordonare mai judi
cioasă. în favoarea 
melomanilor : să nu 
uităm că săDtămîna 
are totuși șapte zile !

Maria SAVU

Cu puțin timp in 
urmă, lâ Muzeul lite
raturii române din Ca
pitală s-a redeschis 
expoziția „Comori ale 
patrimoniului literar", 
cuprinzînd o selecție 
din achizițiile ultimilor 
ani. Marele număr al 
manuscriselor. foto
grafiilor. scrisorilor șl 
obiectelor adunate în 
vitrinele expoziției — 
prin intermediul căro
ra se poate surprinde 
mai exact pulsul vie
ții literare mai înde-

„Echinox" —
Un centenar pe 

care ne face plăcere 
să-1 consemnăm ca pe 
o tinerețe perpetuă 
este acela al revistei 
studențești de cultură 
„Echinox" a consiliului 
U.A.S.C. al Universită
ții „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca. Aici s-au 
afirmat o serie întrea
gă de tineri scriitori, 
critici, eseiști într-o 
atmosferă de autenti
că intelectualitate, cu 
dragoste de carte și 
stimă pentru cititori. 
Existenta unei astfel 
de reviste dă seamă 
despre nivelul publicu
lui care o citește si 
nu este fapt mai îm-

părtate ori mai apro
piate de noi — des
chid noi ferestre spre 
laboratoarele de crea
ție ale multor scrii
tori. Este un autentic 
act de Cultură.

însemnările de față 
nu țintesc la o prezen
tare a expoziției, ci să 
atragă atenția asupra 
unei modalități de 
popularizare a noilor 
valori ale patrimoniu
lui muzeal, cu certe 
virtuți informative și 
educative. pe care

o bună revistă
bucurător decit acela 
de a constata continui
tatea bunei ținute cul
turale pe care această 
revistă tînără o relevă 
cu fiecare număr al 
Său. Anii „Echi- 
hox"-ului au rodit si 
în cele peste o sută 
de volume (originale 
sau traduceri, ediții 
îngrijite si prefațate 
sau antologii și opere 
colective) apărute in 
limbile română, ma
ghiară si germană sub 
semnătura foștilor sau 
actualilor săi redac
tori si colaboratori. 
Este o activitate apre
ciată de altfel si prin 
premiile C.C. al U.T.C.,

însă marile noastre 
instituții muzeale nu o 
folosesc sistematic. Ar 
fi de dorit ca aceste 
noi achiziții muzeo
grafice — care repre
zintă, fie și parțial, și 
„cartea de vizită" a 
muncii muzeografilor 
intr-o anumită perioa
dă de timp — să fie 
prezentate la intervale 
regulate (un an, doi) 
publicului larg în ex
poziții de sine stătă
toare.

Silviu ACHIM

studențească
ale asociațiilor de scrii
tori si ale Uniunii 
Scriitorilor, ale diver
selor concursuri de 
artă studențească șl in 
cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Numărul pe ca- 
re-1 consemnăm, un 
argument. al acestei 
frumoase reviste stu
dențești. este el însuși 
o mărturie a preocu
părilor si nivelului 
publicistic asigurat de 
talente remarcabile.

Cu atît mai puțin 
se poate insă înțelege 
nevoia publicării unei 
poezii de un infanti
lism penibil, cu totul 
în afara ținutei cu 
care ne-a obișnuit a- 
ceastă revistă studen

țească: „La vie en
rose!" / Excelent! / La 
vie en rose!" / Mai 
tare! / La vie en 
rose I! / Și mai tare! I 
„La!" / Și dinții ! / 
„La!" / Așa! / „La!" / 
Așa, așa ! / La-la ! 
La-la ! / Excelent ! / 
Așa ! / La-la! La-la-

la-la !“ Acum... / „Tra!" 
I „Nu! / „La!" / Nu 
așa... / „Tra! La!" / 
Așa, așa! / „Tra! La! 
Tra! La!" / Așa / 
„Așa" / Așa! / „Așa!" 
i La! I „La!" / Tra / 
„Tra!" 7 Tra, la-la! / 
(...) Tri?l / „Tri!" / 
Tra-la-la! — tra-la-

la!"... „Tra-la-la-lă 1
Tra-la-la-la !“.

Să sperăm că revista 
a publicat astfel de 
rînduri cu maliția pro
vocată de manifestă
rile pretențioase ale 
spiritului infantil...

I. MINA

„Ghiozdanul cu surprize11
Prozator cu o varia

tă activitate. Mircea 
Șerbănescu a publicat 
de curînd si două vo
lume de povestiri pen
tru micii cititori 
(„Ghiozdanul cu sur
prize" si „Povesti din 
degetar"). în prelungi
rea. firească am putea 
spune, a preocupărilor 
sale constante pentru 
analiza universului fa
milial. Așa se face că 
— departe de a cădea 
în „copilăriile" carac
teristice multor ase
menea compuneri —- 
istorisirile adunate 
aici sînt. in ceea ce au 
ele mai bun. proză ar
tistică. demnă de in
teres sub raportul fon
dului. cit si acela al 
formei. Ba chiar, cum 
vom vedea, ele expri
mă. cvasiexplicit. si o 
oarecare meditație a- 
supra speciei însăși, 
liniile unei poetici a 
basmului cult, comple- 
tînd înț acest fel preo
cuparea de a apropia 
de înțelegerea micului

eititor noțiuni, altfel 
abstracte, demne de a 
fi asimilate.

Destinate copiilor a- 
flati in primii ani de 
scoală, lucrările urmă
resc. In majoritate, 
rosturi educative, elo
giind hărnicia, modes
tia. spiritul colegial, 
sîrguinta. în paralel cu 
acestea fiind repudiate 
lăcomia, minciuna, le
nea. Caracterul educa
tiv al textului, sensu
rile morale decurg din 
derularea si deznodă- 
mintul acțiunii. Intre 
povestitor si cititori se 
realizează o veritabilă 
intimitate, autorul cău- 
tînd modalități de con
lucrare cu cititorul.

Cit privește modali
tățile constructive, vom 
remarca mai întîi ape
lul — diferențiat — la 
fantastic. In universal 
cotidian al copiilor a- 
pare în cel mai firesc 
chip „miracolul" unor 
personaje sau simbo
luri din zestrea poves
tirilor populare, tot

acest material real- 
fantastic fiind modelat 
conform perifrazfel. a- 
legoriei. paralelismu
lui semnificativ. Mal 
mult. întîlnim crîm- 
peie dintr-o problema
tică modernă a textu
lui : basmul valorifică, 
dar și comentează tra
diția basmului.

Reținem de aseme
nea viziunea unei 
strînse relații între 
povestire și realitate 
— cum dovedesc, de 
pildă, referirile la sur
sa poveștilor — un iz
vor. o fîntînă etc. Po
vestea însăși se hră
nește din bogăția pă- 
mîntului, Făt-Frumos 
(„fiul pămîntului") si 
Ileana Cosînzeana. îm
preună cu fiii si fiicele 
lor se plasează astfel 
în mit și istorie, deo
potrivă.

Cititorii de orice 
vfrstă găsesc în lectu
ra celor două volume 
prilej de incîntare și 
de reflecție.
Eugen DORCESCU

• Valsul absolvenților : CENTRAL
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Excursie ciudată : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prefectul de fier : SCALA — 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Șeriful din Tennessee : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 15,30; 18,15, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,So; 15,45; 
18; 20,30.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 10.30: 12.30;
14.30; 16,30; 18,30; 26,30. GLORIA
— 8,30; 10.30; 12,30; 14.30; 16.30;
18,30; 20,30, FLAMURA — 8,30;
10,30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Explozie in Marea Egee : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 8,30; 11; 14,30; 17,30; 20,15, FLA-
CARA — 8.45: 11,45! 14,30: 17,30:
20.30.
• Fablio magicianul — 9,15; 10,45; 
12,15; 13.45; 16, Umbrele strămo
șilor uitați — 18; 20 : DOINA.
• Poliția este Învinsă : FERO
VIAR — 9; 11; 13; ÎS; 17; 19; 20.45, 
MELODIA — 9; 11; 13; 15: 17; 19; 
20,45. MODERN — 9; 11; 13; 15; 
17; 19: 20.45.
• Drumuri in cumpănă : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20.15, POPULAR i- 9; 11.15; 13,30; 
16,45: 18; 20.
• Detectiv particular : EXCEL
SIOR — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18: 20. TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Doctorul Jekyll șl domnul 
Hyde — 9,45: 11,45, Suspiciune — 
18,30 : 20.30 : CINEMATECA.
• Conspirația tăcerii : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18 : 20.15,
BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Vlad Tepeș : CINEMA STUDIO
— 10; 13; 16; 19, DACIA — 9; 12;
14,30; 17.30; 20,15, FLOREASCA
— 14: 17: 19.45.
• Orașul-fantomă t DRUMUL SĂ
RII — 9; 11,16; 13,30; 15 30: 18 : 20.
• Totul pentru fotbal : LIRA — 
8; 11,15; 13,30; 15.30: 18; 20. MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 
20.
• Cind alături e un bărbat : FE
RENTARI — 11; 13,15: 15.30; 17.45;
20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : GIULESTI — 9; 11,15; 13,30; 
15,30; 17.45: 20. VOLGA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15: 20.15.
• Avocata : PACEA — 9; 11;
13.30; 15.15: 17,30; 20.
• Aurul lui MAckenna : COTRO- 
CENI — 9.30; 12,30: 15.30: 19.
• Vreau să vă văd : VIITORUL
— 9: 11; 13.15: 15.30; 17.45: 20.
• Front in spatele frontului : 
MUNCA — 12: 15,30: 19.
• Acțiunea „Arsenal" ; COSMOS
— 9: 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20.15.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim î ARTA - 15: 17.
• Program de desene animate — 
9; 11; 13, Din nou împreună — 16; 
18: 20 : PROGRESUL.
• Matinee pentru copii : FLO
REASCA - 9; FERENTARI — 9: 
MUNCA — 9: ARTA — 9.
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Plenara Consiliului 
National al Femeilor

în Capitală a avut loc sîmbătă 
Plenara Consiliului National al Fe
meilor.

într-o atmosferă de exigentă și 
responsabilitate, plenara a analizat 
activitatea Consiliului National, a 
comitetelor și comisiilor femeilor 
pentru transpunerea în viață a pre
țioaselor indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, la Conferința Na
țională a Femeilor, privind partici
parea mai activă a maselor de femei 
la înfăptuirea planului pe 1978. și 
sarcinile ce le revin în realizarea 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a tării pe anul 
1979.

Referindu-se la programul însufle- 
țitor de muncă, ale cărui linii direc
toare au fost stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R., numeroase participante 
au' scos în evidență contribuția tot 
mai mare pe care pot și trebuie să 
o aducă femeile pentru înfăptuirea 
importantelor obiective ce le revin 
în acest an al cincinalului.

De asemenea, au fost trecute în 
revistă activitatea de relații interna
ționale, desfășurată de Consiliul Na
țional al Femeilor în 1978, și măsu
rile privind acțiunile prevăzute în 
planul pe anul în curs.

Au fost adoptate planul de mă
suri referitor la acțiunile ce vor 
fi întreprinse de Consiliul Național, 
de comitetele și comisiile femeilor, 
în vederea participării maselor de 
femei de la orașe și sate la înde
plinirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe anul 1979, planul de măsuri al 
Cc slliului Național al Femeilor pri
vind acțiunile organizate în cadrul 
Anului internațional al copilului — 
1979. Au mai fost aprobate compo
nența comisiilor pe probleme ale 
Consiliului Național al Femeilor și 
îmbunătățirile aduse normelor de 
organizare și funcționare a Consi
liului Național, a comitetelor și co
misiilor femeilor.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. Plenara Consiliului National 
al Femeilor a adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă în care se spune :

în numele milioanelor de femei de

Simpozion republican cu tema :

„Arta fotografică în contextul culturii socialiste1*
Sîmbătă au început în Capitală lu

crările unui simpozion republican cu 
tema „Arta fotografică în contextul 
culturii socialiste". La manifestare, 
organizată în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", participă, 
alături de membri ai Asociației ar
tiștilor fotografi, și conducători ai 
fotocluburilor din județele tării.

Simpozionul a fost precedat de 
deschiderea unei expoziții amena
jată în sala Ansamblului artistic 
„Rapsodia Română", sub titlul „Ves
tigii dacice" dedicată Împlinirii a 
2050 de ani de la crearea primului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 februarie. In țarâ : Vreme tn 
general rece. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale 
mai ales sub formă de ninsoare. Vînt

rCRONICA SĂPTĂMÎNllj

(Urmare din pag. I)
bilizarea întregii suflări a satelor spre 
realizarea exemplară a lucrărilor 
agricole de care depinde obținerea 
unor bogate producții agrozootehnice.

Cursul rodnic al 
prieteniei și colaborării 

româno-bulgare
Pe planul activității internationals 

evenimentul dominant al săptăminil 
l-a constituit vizita de prietenie 
întreprinsă de secretarul general 
al P.C.R., președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Populară Bulgaria, la 
invitația tovarășului Todor Jivkov. 
înscriindu-se în suita schimburilor 
sistematice de vizite, noua întilnire 
a marcat, o importantă contribu
ție la dezvoltarea in continuare a co
laborării multilaterale dintre partide
le și popoarele noastre. Semnificației 
acestei, vizite prietenești, ziarul nostru 
îi consacră, de altfel, un comentariu 
distinct

Intensa activitate de contacte 
desfășurată de tovarășul Nicolae 

pe întreg cuprinsul patriei, munci
toare. țărance, intelectuale — ro
mânce. maghiare, germane si de alte 
naționalități — ne reafirmăm si cu 
acest prtlej adeziunea deplină fată 
de politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru 
și exprimăm sentimentele de ne- 
tărțnurită dragoste, de stimă si recu
noștință pe care vi le purtăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru modul strălucit în 
care conduceți destinele națiunii 
noastre socialiste, pentru contribuția 
dumneavoastră hotărîtoare la marile 
victorii dobîndite de poporul nostru 
în opera de construcție a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României și înaintarea spre 
comunism. în consolidarea indepen
dentei și suveranității naționale și ri
dicarea patriei noastre pe culmi tot 
mai înalte de civilizație si progres. 
Aducem, totodată, un fierbinte oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu și 
dăm expresie celor mai alese simță
minte de stimă si prețuire pentru ro
lul de seamă și contribuția remarca
bilă, în conducerea partidului, la dez
voltarea economiei naționale, a ști
inței, tehnicii și culturii, pentru bo
gata și complexa activitate dedicată 
înfăptuirii neabătute a politicii parti
dului.

Vă sîntem profund recunoscătoare 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, si mult iubitei 
tovarășe Elena Ceaușescu pentru 
înalta cinstire pe care o acordați fe
meilor. pentru consecventa cu care 
promovați politica de creștere a ro
lului femeii în întreaga viată social- 
economică a tării. în conducerea so
cietății. de întărire a familiei, dez
voltare și educare a tinerei generații 
în spiritul muncii, al dragostei si de
votamentului nemărginit fată de pa
trie și popor, fată de Partidul Comu
nist Român.

în intimpinarea celui de-al XH-lea 
Congres al partidului si a celei de-a 
XXXV-a aniversări a eliberării pa
triei. milioanele de femei din patria 
noastră își manifestă hotărîrea fer
mă de a acționa mai intens pentru 
aplicarea cu consecventă a indicații
lor si orientărilor dumneavoastră, 
pentru continua ridicare a gradului 
general de civilizație și progres al 
tării, făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, pentru înflorirea și 
prosperitatea scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

stat dac centralizat si independent, 
condus de Burebista. Cele 25 lucrări 
color expuse, realizate de artistul fo
tograf Gheorghe Epuran. prezintă in 
imagini cunoscutele cetăți dacice din 
munții Orăștiei. în cursul simpozio
nului. ale cărui lucrări continuă A 
duminică dimineața, critici de artă, 
cadre didactice, artiști fotografi și 
alti oameni de cultură prezintă co
municări abordînd teme de actuali
tate legate de dezvoltarea artei foto
grafice in țara noastră.

(Agerpres)

moderat, cu intensificări în sudul 
țării, precum și tn zona de ■ munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 14 șl minus 4 grade, iar 
valorile maxime între minus 8 și plus 
2 grade. Condiții de polei în sud-vestul 
țării. în București ; Vreme în general 
rece. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații temporare, iar vîn- 
tul va sufla potrivit, cu Intensificări 
trecătoare, spulberînd zăpada.

Ceaușescu, care, în cursul săptătaînii, 
a primit pe Samuel Melendrez Lu- 
evano, membru al Comisiei Executive 
și al Secretariatului C.C. al P.C. Mexi
can, delegația Partidului Socialist 
Progresist din Liban, condusă de 
președintele partidului, Walid Joum- 
blatt. pe ministrul geologiei si mine
lor al Republicii Burundi, G. E. Ka- 
renzo, pun în evidență preocuparea 
constantă a partidului și statului 
nostru pentru întărirea solidarității 
și conlucrării cu partidele comuniste, 
socialiste, eu toate forțele progresiste, 
democratice șl antiimperialiste, în 
lupta pentru apărarea păcii, asigu
rarea independenței și a dezvoltării 
libere a tuturor națiunilor.

Probleme prioritare 
ale actualității 

în dezbaterea unor 
reuniuni internaționale 

în spiritul orientărilor sale con
secvent constructive, România a 
participat, în această săptămînă, la 
un șir de reuniuni internaționale care 
au dezbătut sau dezbat probleme de 
interes vital pentru toate popoarele.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc simbătă semnarea Progra
mului de schimburi culturale, artis
tice și științifice intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii India, pe perioada 1 
aprilie 1978 — 31 martie 1981. Docu
mentul prevede dezvoltarea schim
burilor în domeniul învățămintuiui și 
științei, prin realizarea unor vizite 
reciproce de cadre didactice, acorda- 
reg de burse de studii, schimburi de 
lucrări și publicații de specialitate, 
în ce privește arta și cultura, se 
menționează, printre altele, organiza
rea de expoziții, turnee ale unor an
sambluri artistice. schimburi de 
cărți, traducerea unor opere repre
zentative din literaturile celor două 
țări. Alte prevederi se referă la dez
voltarea colaborării în domeniile să
nătății. radioteleviziunii. presei si 
sportului.

Documentul a fost semnat de 
Marcel Dinu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, și dr. D. N. Misra. 
consilier special pentru probleme de 
educație în Ministerul învătămîntu- 
lui din India, conducătorul delega
ției culturale care ne vizitează țara.

Au luat parte Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai Ministerului Educației 
și învățămintuiui. Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

Erau de față Ashok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București, și 
membri ai ambasadei.

*
Sîmbătă a fost semnat la Bucu

rești protocolul privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică pe 
anul 1979 între Ministerul Agricul
turii si Industriei Alimentare si Mi
nisterul Agriculturii. Silviculturii șl 
Industriei Prelucrătoare din Republi
ca Democrată Germană.

Documentul prevede teme comune 
de cercetare in domeniile agricul
turii și industriei alimentare, schim
buri de informații și lucrări științi
fice, vizite reciproce de specialiști 
pentru documentare, livrări de se
mințe de mare productivitate și ani
male de reproducție.

1 (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Boxul prahovean în revenireBravo, Dinamo București!
Reprezentanta noastră este virtuală cîștigătoare 

a „Cupei Cupelor” la volei masculin
Așa cum s-a mai anunțat, voleiba

liștii de la Dinamo București — care 
ne reprezintă în Cupa cupelor — au 
reușit, ca și colegii lor steliști. care 
ne reprezintă în Cupa campionilor 
europeni, să se califice în turneele 
finale ale competițiilor respective.

Vineri seara. — la 200 km vest de 
Bruxelles, in sala de sport a cen
trului textil Roeselare — s-au pre
zentat. pentru a juca ultimul act ai 
Cupei cupelor, cele patru echipe ră
mase calificate : Dinamo București a 
învins, cum era normal (3—0). echipa 
olandeză Gemeenservice Vught ; 
Levski Spartak Sofia a întrecut', mai 
ușor decît se aștepta (3—1), pe Ruda 
Hvezda Pragă.

Aceste rezultate au făcut ca parti
dele programate în a doua seară, de 
sîmbătă. să devină dispute între în
vingătorii din ziua precedentă, pe de 
o parte, și învinși — pe de altă parte.

Dinamo a jucat, deci, cu tînăra. 
dar foarte talentata și ambițioasa 
formație bulgară Levskî Spartak 
Sofia — Intr-un meci menit să de
semneze în mare măsură pe cîștigă- 
toarea Cupei cupelor.

Voleibaliștii noștri au jucat de-a 
dreptul exceptional, entuziasmînd pe 
toti cei peste o mie de spectatori, 
care i-au aplaPdat deseori si înde
lung. Oros, Dumănoiu, Tutovan. Gir- 
leanu, Păușescu si Enescu — sextet

Noul Comitet pentru dezarmare de 
la Geneva își concentrează in prezent 
atenția asupra stabilirii unor reguli 
de procedură democratică, de natură 
să înlăture anomaliile care au contri
buit în trecut la impasul negocierilor, 
în acest scop, România, conlucrind 
cu alte țări, aduce o apreciată 
contribuție la definitivarea unui 
proiect al regulilor de procedură, 
care să reflecte deplin spiritul sesiu
nii speciale a O.N.U. de anul trecut, 
să ofere cadrul corespunzător reali
zării unor acorduri efective, pe linia 
dezarmării.

Reuniunea consacrată colaborării 
In zona Mării Mediterane, care și-a 
deschis marți lucrările în capitala 
Maltei, La Valletta, cu participarea 
celor 35 de țări semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki, se înscrie 
în suita întîlnirilor menite să asi
gure continuitatea procesului de edi
ficare a securității în Europa. Româ
nia participă la reuniune, animată 
de convingerea că dezvoltarea cola
borării în bazinul Mării Mediterane 
constituie o contribuție importantă 
la pacea continentului european și 
a lumii întregi, la pregătirea temei
nică a reuniunii de la Madrid din 
1980, astfel ca aceasta să marcheze 
un moment important în eforturile 
de edificare a securității europene.

Reuniunea ministerială a țărilor 
membre ale „Grupului celor 77", 
care s-a desfășurat la Arusha (Tan
zania), a avut ca obiectiv principal 
definirea unei poziții comune a sta
telor în cur# de dezvoltare la cea 
de-a V-a Conferință a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) și la viitoarele nego
cieri cu țările dezvoltate. Ca membru 
activ al „Grupului celor 77", Româ

Astăzi este „ZIUA CEFERIȘTILOR"
Ca in fiecare an, sărbătorim in această duminică de februarie „Ziua 

ceferiștilor", ca un omagiu adus tradiției glorioase de luptă revoluționară și 
muncii rodnice, pline de dăruire a acestui detașament de frunte al clasei 
noastre muncitoare. Se împlinesc, după cum se știe, 46 de ani de la marile 
lupte muncitorești din ianuarie-februarie 1933. Este un moment cu adinei 
semnificații, ce stă mărturie peste ani eroismului și abnegației de care a 
dat dovadă clasa muncitoare în apărarea intereselor fundamentale ale po
porului. Folosim, totodată, acest prilej pentru a evoca succesele in muncă 
ale acestor oameni minunați, care zi și noapte sint prezenți la datorie pe 
magistralele de oțel ale patriei, asigurind transportul de mărfuri și călători 
in pas cu cerințele mereu mai mari ale dezvoltării economiei naționale și 
creșterii nivelului de trai. Să punctăm citeva dintre ele :
• La Depoul de locomotive Bu- 

curești-Triaj, unitate de tracțiune 
specializată în remorcarea trenu
rilor de marfă, fruntașă în între
cere în repetate rinduri și distinsă 
cu Ordinul Muncii clasa I. în pri
ma lună a anului, planul de trans
port exprimat în mii tone brute 
echivalente a fost depășit cu 0.5 la 
sută. în același timp s-au economi
sit 140 tone de motorină, iar cheltu
ielile au fost reduse cu 0.1 la sută.

0 Aplicînd inițiativa „12 zile 
dintr-un an — trenuri remorcate 
cu combustibil economisit", me
canicii și fochiștii Depoului C.F.R. 
Ploiești au economisit în peri
oada care a trecut din acest an o 
cantitate de combustibil conven
țional echivalentă cu necesarul pe 
timp de cinci zile pentru remorca
rea trenurilor pe distanța Plo
iești—Mărășești și retur.

• Pe raza de activitate a sec
ției expediții, camionaj, mecani
zare a Regionalei C.F.R. Cluj, trans
portul conteinerizat și paletizat re
prezintă 70 la sută din volumul 
mărfurilor sosite și expediate. Rea
lizările la zi la capitolul „trans
portul în conteinere" consemnează 
o depășire a sarcinilor de plan 
cu 10 la sută.
• Oamenii muncii de la Direc

ția regională căi ferate Iași au de
pășit în perioada ce a trecut din 
acest an planul de investitij cu pa
tru milioane lei. Totodată, rulajul 
programat al vagonului de marfă 
a fost îmbunătățit cu unu la sută, 
tonajul mediu brut pe tren de 
marfă cu 1,5 la sută, iar încărcă
tura statică cu 1,6 la sută.
• Lucrătorii de pe magistralele 

transporturilor feroviare din ju

care n-a fost schimbat de la început 
pină la sfirșit — au făcut un blocaj 
aproape de netrecut, iar în atac au 
reușit combinații pe cît de ingenioase 
pe atît de. eficace. în numai 39 de 
minute i-au învins pe puternicii lor 
parteneri cu 3—0 (la 7, la 2 și la 6).

Este o comportare reconfortantă și 
demnă de toată lauda a voleibaliști
lor dinamovisti care. în această edjție 
a Cupei Cupelor, n-au pierdut pînă 
acum decît un singur set (la Craco
via). iar aici, la turneul final, n-au 
lăsat adversarilor, in două meciuri, 
decît 36 de puncte. Dacă ne gindim 
că artizanii acestei victorii sînt cu 
totii component! ai reprezentativei 
naționale, performanta lor este cu atît 
mai dătătoare de speranțe in perspec
tiva încercărilor grele de a ne califica 
pentru Olimpiada '80.

Astăzi, duminică, sînt programate 
ultimele Intilniri : Levski Spartak — 
Gemeenservice și Dinamo — Ruda 
Hvezda Praga.

Indiferent de rezultate Insă, elevii 
antrenorilor George Eremia si Wiliam 
Schreiber vor aduce în România, 
după o pauză de 12 ani. o cupă con
tinentală. Noi sperăm, totuși, într-o 
victorie de prestigiu si în acest ultim 
meci I

Cristian ȚOPESCU
Roeselare (Belgia) 

nia a depus, alături de celelalte țări 
participante, eforturi susținute pen
tru ca „Programul de la Arusha", an
samblul documentelor adoptate să re
flecte în mod adecvat obiectivele prio
ritare ale noii ordini economice 
Internaționale, tn edificarea căreia 
sînt interesate atit țările rămase in 
urmă, cît și cele dezvoltate, întreaga 
omenire.

Pentru soluționarea 
constructivă 

a problemelor 
internaționale

în cursul săptămînii. tn diferite 
părți ale globului — Orientul Mijlo
ciu. Africa, Asia de sud-est — au 
continuat să se manifeste focarele de 
conflict, acțiuni de folosire a forței, 
ciocniri armate. în mod firesc, aceste 
evenimente trezesc neliniște și îngri
jorare in rîndurile opiniei publice 
mondiale, deoarece ele afectează se
rios interesele destinderii internațio
nale. fac să crească pericolele pen
tru pacea și securitatea mondială. 
Oricare ar fi cauzele situațiilor de 
criză este desigur în interesul po
poarelor respective, al păcii și progre
sului genera] să se depună toate e- 
forturile pentru soluționarea diferen
delor pe calea tratativelor pașnice, 
fără nici un amestec din afară — 
convingerea fermă a României, 
fiind, asa cum subliniază necon
tenit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că aceasta este singura modalitate ra
țională pentru găsirea de soluții ac

dețele Alba șl Hunedoara au rea
lizat de la începutul anului o pro
ductivitate a muncii superioară cu 
6 la sută prevederilor de plan. Co
lectivul atelierului de zonă C.F.R. 
Alba Iulia a reparat peste sarcinile 
ae plan 25 vagoane de marfă, re- 
ducînd timpul de imobilizare a 
acestora, în medie, cu 14,4 la sută. 
La rîndul lor, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la întreprin
derea mecanică de material rulant 
Simeria au depășit planul pro
ducției marfă cu circa 14 la sută.

• Unitățile de construcții, mon
taje și instalații au încheiat lucră
rile de electrificare a tronsonului 
de cale ferată Craiova — Caracal. 
Coroborată cu efectuarea lucrărilor 
de centralizare electrodinamică și 
introducerea blocului de linie auto
mat. electrificarea sectorului res
pectiv și, în final, a magistralei fe
roviare București — Craiova — Timi
șoara va duce la o simțitoare creș
tere a capacității de transport în 
această importantă zonă a tării. 
Totodată, la Craiova au fost date 
în folosință noi linii ferate în ca
drul triajului, ceea ce alături de 
mecanizare va contribui la sporirea 
capacității acestuia pînă Ia sfirsitul 
anului cu 1900 de vagoane pe zi.

• La 15 februarie s-au Împlinit 
10 ani de la electrificarea liniei 
București — Brașov. înainte de elec
trificare, un tren rapid străbătea a- 
cest traseu tn 4 ore și jumătate, iar 
azi graficul prevede numai 2 ore și 
20 de minute.

0 Regionala de căi ferate Galați 
experimentează un sistem de lucru

în trei zile consecutive, la casa de 
cultură din Mizil, în cadrul „Dacia- 
dei", au fost organizate gale de box 
interjudețene, la care a participat un 
numeros public. Acesta a fost foarte 
bucuros de faptul că. în sfîrsit. boxul 
prahovean, în trecut cu o anumită 
aureolă, a început să se reafirme.

Mal ales reprezentanții asociației 
sportive Prahova — care funcționează 
în cadrul întreprinderii de utilai Pe
trolier „1 Mai" Ploiești — au dovedit 
o bună pregătire, care dă susținători
lor speranțe de evidențiere a unor 
nume de boxeri talentați, Spunînd a- 
ceasta. nu trebuie să uităm eforturile 
perseverente, abnegația celor doi an
trenori ai secției de box de la numita 
asociație. Emil Popa si Gheorghe 
Răileanu, care și-au propus să rea

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sîmbătă seara. în sala din parcul 

sportiv „23 August" din Capitală, s-a 
încheiat competiția de tenis „Cupa 16 
Februarie". în finala probei feminine. 
Cosmina Popescu (Tenis club Bucu
rești) a învins-o cu 6—2, 3—6. 6—0 pe 
Camelia Chiriac (Dinamo Brașov). La 
masculin, pe primul loc s-a clasat 
Andrei Dîrzu (Dinamo București), în
vingător cu 6—4. 6—3 în finala cu 
Marian Mirza (Steaua).
• In semifinalele „Cupei Româ

niei la handbal masculin (grupa de 

ceptabile, promovarea colaborării, 
prieteniei și păcii intre popoare.

Evoluția evenimentelor din Iran 
a dus in această săptămînă la 
instaurarea unui guvern provi
zoriu — guvern care a fost 
recunoscut de numeroase țări. 
Așa cum s-a arătat în telegrama 
adresată noului premier Iranian de 
primul ministru al guvernului român, 
„Republica Socialistă România recu
noaște guvernul provizoriu al Iranu
lui și Iși exprimă convingerea că re
lațiile prietenești de conlucrare ro- 
mâno-iraniene vor continua să se 
dezvolte tot mai mult, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării în întreaga 
lume".

Persistența fenomenelor crizei eco
nomice în țările occidentale a 
contribuit la o ascuțire serioasă a 
contradicțiilor sociale. Un exemplu 
tl constituie criza din domeniul si
derurgiei In țările Pieței comune, 
unde se desfășoară o puternică miș
care revendicativă împotriva închi
derilor de uzine și aruncării pe dru
muri a zeci de mii de muncitori, ca 
urmare a unui plan economic elabo
rat de Comisia C.E.E. de la Bru
xelles. Paralel, se intensifică Insta
bilitatea politică — așa cum o arată, 
de pildă, prelungirea crizei de gu
vern din Italia.

în aceste condiții, apare și mai evi
dentă însemnătatea promovării unei 
colaborări internaționale largi, egale 
în drepturi, a făuririi unor noi re
lații politice și economice care să 
permită concentrarea eforturilor co
munității mondiale în vederea rezol
vării acelor probleme acute de care 
depind nemijlocit dezvoltarea paș
nică și bunăstarea tuturor popoarelor.

îți timp real pentru urmărirea acti
vității transporturilor de mărfuri. 
Denumit pe scurt Sitram, acest sis
tem are avantajul de a oferi, în 
orice moment, datele exacte pri
vind situația din teren, permițind 
astfel adoptarea operativă a măsu
rilor corespunzătoare. Pină Ia sfir
situl lunii aprilie, acest sistem va 
fi dat în exploatare în stațiile de 
frontieră ale regionalei C.F.R.
• Baza tehnico-materială pentru 

asigurarea asistentei medicale acor
date oamenilor muncii din trans
porturile feroviare cunoaște de la 
an la an o continuă dezvoltare. în 
prezent, există 12 spitale C.F.R. cu 
peste 3 500 paturi, 24 dlspensare- 
policlinicl si peste 200 dispensare 
medicale în întreprinderi, stații de 
cale ferată, depouri etc. Funcțio
nează. de asemenea, șase centre 
pentru activitatea sanitară antiepi
demică șj 25 de laboratoare pentru 
examinări psihologice. în plus, o 
așa-numită formație mobilă sani
tară efectuează controlul medical 

ducă în actualitate boxul ploieștean, 
în primele două zile. In Intîlnirea cu 
echipele Nicolina-Iași și Box-Club 
Brăila, boxerii din orașul petrolist 
au învins cu 16—12 și, respectiv, cu 
16—4.

Un cuvtnt bun se poate spune si 
despre pugiliștii de la Voința — 
Ploiești. Ei au dominat categoric tn 
cea de a treia gală, cînd s-au întîlpit 
cu boxerii de la „Voința" — Craiova, 
pe care i-au întrecut cu 20—6. Antre
norul craiovean Gheorghe Nicolae a 
ținut să-i felicite pe antrenorii plo- 
ieșteni. pe elevii lor. pentru că au 
demonstrat o puternică revenire a 
boxului in Prahova. începutul a fost 
făcut Ia Mizil. Pe cînd o gală dc 
box și la Ploiești ? (Constantin Că
prarul.

la Craiova), echipa Știința Bacău a 
furnizat o mare surpriză, tntrecînd 
cu 25—19 (13—13) formația Mlnaur 
Baia Mare. într-un alt meci; Dinamo 
București — . Gloria Arad 21—18 
(10—8»,
• Tinerii pugiliști români au ob

ținut noi victorii în cadrul turneu
lui international „Memorialul Polus", 
care se desfășoară în orașul polonez 
Gniezno. La categoria semimuscă. 
Ilie Moișe l-a învins prin abandon, in 
prima repriză, pe polonezul Miroslav 
Charnecze. iar la categoria semi- 
ușoară Florian Țîrcovnicu a dispus 
prin k.o. în prima repriză de fran
cezul Teduloni Kurtiala. tn limite
le categoriei pană. Gigei Didiță a ob
ținut victoria la puncte în fața po
lonezului Leszek Wardzala. în sfîr- 
șit, la cat. ușoară, Mihai Niculescu 
l-a întrecut la puncte (decizie 5—0) 
pe sovieticul Bazașuren Șulanbat.
• tn sferturile de finală ale tur

neului international feminin de tenis 
de ia Los Angeles, americana Chris 
Evert a învins-o cu 6—4. 6—4 pe 
Virginia Ruzlci (România). în altă 
partidă. Greer Stevens a dispus 
cu 6—1, 6—0 de Wendy Turn
bull. în semifinale. Evert o va în- 
tîlni pe Stevens, iar Navratilova va 
juca în compania lui Tracy Austin.

• Tradiționalul turneu internatio
nal de box de la Belgrad a 
programat alte două reuniuni în 
care au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate mai importante : 
caii pană : Ristici (Iugoslavia) b.p. 
Titi Cercel (România) ; Parodi (Cuba) 
b. k.o. Bojanski (Polonia) ; ușoară : 
Milenkovici (Iugoslavia) b.p. Simion 
Cutov (România) ; mijlocie-mică : 
Sturanovici (Iugoslavia) b.p. Ion Mi
ron (România) ; semigrea : Tadija 
Kaciar (Iugoslavia) b.p. Georgică 
Donicl (România) ; grea : Rubelj (Iu
goslavia) b. k.o. Gheorghiev (Bulga
ria).
• Ieri la rugbi. în „Turneul celor 

cinci națiuni" : la Paris. Franța — 
Țara Galilor 14—13 ; la Dublin. Ir
landa — Anglia 12—7. în penultima 
etapă (3 martie) vor avea loc meciu
rile : Anglia — Franța (la Londra) și 
Scoția — Irlanda (la Glasgow). în 
clasamentul turneului conduce Tara 
Galilor (4 puncte din 3 meciuri), 
urmată de Franța (3 p. din două me
ciuri). Irlanda (3 p. din 3 meciuri). 
Anglia și Scotia (cite un punct din 
două meciuri). 

periodic la personalul muncitor din 
complexele C.F.R. care nu dispun 
de dispensare-policlinicl in raza lor 
de activitate.

Importante investiții sînt prevă
zute și pentru anii următori. Două 
dispensare-policlinici se află deia 
in construcție la Iași si Tg. Mureș, 
urmînd să fie date in folosință in 
cursul acestui an. Vor ti construite, 
de asemenea, dispensare-policlinici 
la Suceava, Timișoara și București, 
precum și spitale la Ploiești șl Con
stanta.

Activitatea medico-sanitară se re
marcă printr-un conținut larg pro
filactic. actionindu-se atît pentru 
supravegherea medico-psihologică, 
îmbunătățirea condițiilor igienico- 
sanitare în unitățile C.F.R. și pe 
mijloacele de transport, cît și pen
tru prevenirea și combaterea îm
bolnăvirilor. Este relevator în acest 
sens faptul că in 1978 s-a obținut o 
reducere apreciabilă a morbidității 
cu incapacitate temporară de 
muncă.

Buletin rutier
Recomandări

de la Inspectoratul general 
al miliției. Direcția circulație 

Urmările grave ale alcoolului
Este cunoscută nocivitatea alcoolu

lui asupra siguranței circulației ru
tiere. în cursul anului 1978. compara
tiv cu 1977, numărul accidentelor 
grave de circulație provocate de con
ducătorii auto aflați sub influența 
alcoolului s-a menținut aproximativ 
la același nivel, iar accidentele sol
date cu pierderi de vieți au marcat 
o ușoară scădere, ceea ce a însemnat 
mai puțini morți și răniți.

Cu toate acestea. In anul trecut, 
dinamica accidentelor rutiere din pri
cina unor pietoni aflați sub influența 
alcoolului a marcat o creștere de 24 
la sută, numărul pietonilor care au 
plătit cu viața imprudența de a fi 
circulat In această stare sporind tn- 
tr-un an de la 43 la 66. Zilele trecute, 
pe o șosea din apropierea municipiu
lui Constanta, doi pietoni în stare de 
ebrietate s-au angajat pe neașteptate 
în traversarea drumului, apărlnd 
brusc în fața unui autoturism. Unul 
dintre ei. un tînăr de 27 de ani. a 
murit, iar al doilea a fost grav rănit.

Există, din păcate, și conducători 
auto care se Încumetă să se urce la 
volan sub influența alcoolului. în 
ultimele zile, două accidente rutiere 
grave au avut loc din această cauză. 
Vineri după-amiază, la Drobeta Tr. 
Severin, automobilistul Ion Luca, 
după ce a băut, a plecat cu auto
turismul său 1—MH—2324. Însoțit de 
patru persoane. Pe bulevardul Cerna, 
la ieșirea dintr-o curbă, a pierdut 
controlul asupra volanului și mașina 
s-a tamponat de un autocamion care 
rula pe sensul opus. O persoană și-a 
pierdut viața și trei au fost rănite 
grav. De aici, recomandarea ca nici 
un participant la trafic — conducător 
de vehicul sau pieton — să nu pleca 
la drum sub influenta alcoolului.

Vremea și viteza
Viteza trebuie adaptată mereu la 

condițiile de deplasare. Recomanda
rea este valabilă în tot cursul anului, 
și cu atit nuși mult In această pe
rioadă de vriine capricioasă, cu fe-- 
nomene meteorologice dintre cele 
mai diverse, de la cer senin si pînă 
la ploaie, lapoviță și ninsoare. Poți 
să pleci de acasă pe vreme frumoasă, 
iar peste o oră să mergi pe ploaie 
sau să întîlneștl un traseu cu polei, 
ceață sau mîzgă. Toate acestea, une
ori le poți Întîlnl pe distante scurte, 
dar suficiente pentru a genera acci
dente dacă nu se reduce de Îndată 
viteza și nu se adaptează maniera de 
pilotare a mașinii la condițiile con
crete de deplasare. în decurs de 4 
zile au avut loc 14 accidente rutiere 
soldate cu 4 morți și 17 răniți, din 
cauza ignorării particularităților de 
trafic sub efectul fenomenelor meteo
rologice de zeson. Așa, de pildă, un 
șofer din Piatra Neamț, circuited cu 
autoturismul 1—NT—2175 pe un drum 
alunecos, din cauza peliculei de ză
padă. și nereducînd viteza la limita 
deplasării în siguranță, a accidentat 
mortal un copil și a rănit grav o 
femeie care veneau din sens opus.

Retine atenția că majoritatea acci
dentelor din pricina excesului de 
viteză se datoresc conducătorilor auto 
cu experiență redusă, fie că sint În
cepători. fie că au vechime, dar 
circulă rar. Se cere, prin urmare, 
atenție sporită tn condițiile actuale 
de trafic, acționarea In concordantă 
cu cerințele acestuia.

• UN SPRIJIN IN 
ACTIVITATEA DE COM
BATERE A TERORISMU
LUI. în condițiile în care nu
mărul acțiunilor teroriste a 
sporit tn ultimii ani. creste te 
mod corespunzător și numărul 
organismelor care își propun să 
combată acest flagel. Recent, in 
S.U.A.. de pildă, a fost creată 
organizația ..Risks International 
Inc.", care pune la dispoziția 
celor ce recurg la serviciile 
sale un buletin lunar asupra 
activității diferitelor grupări de 
teroriști. Situațiile prezentate 
în buletin sint întocmite cu a- 
jutorul unui computer. în me
moria căruia sint Înmagazinate 
toate actele teroriste comise cu

începere din 1970, numele tero
riștilor identificați etc. Se con
sideră că această modalitate de 
a informa asupra activității te
roriste este de natură să contri
buie. cel puțin in parte, la în
grădirea acestui primejdios fe
nomen.

• COBAI... ELEC
TRONIC. Este posibil ca in
tr-un viitor destul de apropiat 
să nu mai fie necesară sacrifi
carea an de an a milioane și 
milioane de animale in labora
toarele de cercetări ale indus
triei farmaceutice din întreaga 
lume. Cel puțin asa consideră 
specialiștii de la Institutul me
dical pentru documentare și 
prelucrare a datelor de pe lingă 
Universitatea din Heidelberg

(R.F.G.) care au reușit să nună 
la punct „Înlocuitori" pentru 
experiențele pe animale. Este 
vorba de un tip de „computere 
cu material celular biologic in
sensibil la durere". In elabora
rea acestui cobai electronic, spe
cialiștii au pornit de la conside
rentul că eficacitatea anumitor 
medicamente nu trebuie să fie 
verificată neapărat pe animale, 
ci poate fi constatată și pe un 
astfel de material celular biolo
gic. sub controlul unui compu
ter.

• COMPUTERUL 
DIRIJEAZĂ „UNDA VER
DE". La Sofia este în pregă
tire un sistem automatizat de

conducere a traficului. Funcțio
narea semafoarelor de la 78 de 
intersecții centrale si toarte so
licitate va fi asigurată și coor
donată de la un centru de către 
un creier electronic. Pe baza 
informațiilor privind fluxul cir
culației pe fiecare arteră, dura
ta stopului Doate fi modificată, 
tn funcție de necesități, la fie
care cinci minute. Avantajele 
acestui sistem modern sînt 
multiple printre altele, se e- 
vită aglomerările de vehicule, 
întreruperile de trafic, se scur
tează timpul de așteptare la sto
puri si se mărește, implicit, vi
teza medie de circulație.

• CONFERINȚĂ DE 
PRESĂ PE TOWER 
BRIDGE. Ziariștii brita- 
nici au avut prilejul să partici
pe la o conferință de presă 
neobișnuită : locul desfășurării : 
Tower Bridge, celebrul pod de
venit unul din simbolurile ca
pitalei britanice. Scopul acestei 
acțiuni inițiate de administra
ția londoneză a nodurilor a fost 
acela de a atrage atenția opi
niei publice asupra deteriorării 
continue a acestui monument 
de arhitectură neogotică, asupra 
riscurilor la care el este expus 
în condițiile de trafic modem.

Acest pod basculant, te lungi
me de 240 metri, a fost construit 
între 1886—1894. De atunci însă 
traficul s-a amplificat si modi
ficat radical : în decursul a 24 
de ore. fluxul neîntrerupt al 
traficului pe pod înregistrează 
35 000 vehicule — autoturisme, 
autobuze, dar si camioane grele, 
cu încărcături de pină la 28 
tone. Sub această povară, tn- 
treaga structură a podului vi
brează amenințător, iar de pe 
porțiunile de zid se desprinde 
tencuiala. Pentru a menaja 
construcția, au fost introduse 
un șir de restricții de circulație.

• PERIOADĂ „MINI- 
GLACIALĂ" ? Climatologii 
japonezi sînt de părere că în 
emisfera nordică a planetei a

început o perioadă .jninigla- 
cială". care va dura ctteva zeci 
de ani. în această perioadă — 
afirmă prof. Netnoto — iernile 
vor fi lungi. Iar verile scurte ; 
în comparație cu perioada pre
cedentă. temperatura medie va 
scădea cu 1—2 grade. După a- 
precierile acelorași specialiști, 
în emisfera nordică, tempera
tura medie a atins limita supe
rioară cu aproximativ 6 000 de 
ani in urmă, iar de atunci con
tinuă să scadă. Din anul 1940 
Pînă In prezent această tempe
ratură a scăzut cu 0.3 grade șl 
se așteaptă o nouă scădere cu 
0.2 — 0,3 grade ta cursul ani
lor '80.

• ARTA Șl VIAȚA.
Zilele trecute, ta orașul Dallas

(Texas) * fost Inaugurată o 
gigantică sculptură tn aer 
liber a Iui Henry Moore. 
Intitulată „Piesa din Dal
las". sculptura, care este 
executată din bronz, fiind 
înaltă de peste 5 m și cîntărind 
mai bine de 13 000 kg. împodo
bește piața noii clădiri a pri
măriei din acest oraș. Moore, 
care a recunoscut întotdeauna 
că îi datorează mult lui Brâncuși 
pentru cristalizarea concepției 
sale artistice, a declarat că a 
conceput această statuie ca ln- 
tegrîndu-se nemijlocit ta spa
țiul citadin. Am dorit, a decla
rat el. nu să-i îndepărtez pe 
oameni, ci. dimpotrivă, să-i 
apropii cît mai mult de opera 
mea. care să constituie un fel 
de decor te viata lor de zi cu 
zi.
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Declarația reprezentantului pârții nord-coreene la intilnirea 
de la Panmunjon

PANMUNJON 17 (Agerpres). — 
Agenția A.C.T.C. relatează că sîm- 
bătă s-a realizat o intilnire Intre re
prezentanții de legătură ai părții 
nord-coreene ți ai părții sud-coreene 
in sala de conferințe a Comisiei ță
rilor neutre pentru supravegherea 
armistițiului din Coreea de la Pan
munjon, pentru elaborarea unui aran
jament in vederea formării unui co
mitet pregătitor pentru reunificarea 
națională.

Reprezentantul Partidului 
din Coreea, Kwon Min Jun, 
luat cuvîntul la întîlnire din 
Frontului Democratic pentru 
ficarea Patriei, și-a exprimat 
facția de a-i vedea pe reprezentanții 
de legătură ai celor două părți stînd 
fată în fată, într-o atmosferă de 
speranță a întregii națiuni. El a 
subliniat că această întîlnire are 
semnificația unei relansări a dialo
gului între Nord și Sud și a unei re
întâlniri a națiunii care a fost între
ruptă pentru o perioadă îndelungată, 
reprezentând primul pas de o covâr
șitoare importanță în înfăptuirea 
idealului reunificării naționale.

Reprezentantul de legătură nord- 
coreean a subliniat că în raportul său 
istoric la sărbătorirea în întreaga tară 
a celei de-a 30-a aniversări a creării 
R.P.D. Coreene, președintele Kim Ir 
Sen a declarat din nou că problema 
reunificării trebuie să fie rezolvată 
în mod pașnic, prin dialog și nego
cieri.

în scopul de a da o formă concretă 
acestei politici. Comitetul Central al 
Frontului Democratic pentru Reuni
ficarea Patriei. In declarația sa din 
23 ianuarie, a avansat propunerile în 
patru puncte care includ convocarea 
unui congres al întregii națiuni și a 
adoptat o serie de măsuri pentru rea
lizarea acestei initiative.

Subliniind că partea nord-coreeană, 
prin Declarația din 5 februarie a Se
cretariatului Comitetului Central al 
Frontului Democratic pentru Reuni
ficarea Patriei, a propus înlocuirea 
Comisiei de coordonare Nord-Sud 
printr-un Comitet pregătitor pentru 
reunificare națională. în calitate de 
nou organ preliminar consultativ, el 
a arătat că aceasta izvorăște din do
rința sinceră a R.P.D. Coreene de a 
deschide o șansă pentru dialog și a 
netezi drumul pentru reunificarea 
națională. Este tâmpul să se pună 
capăt istoriei tragice de peste 30 de 
ani, de confruntare si antagonism si 
să se deschidă un nou capitol in 
istoria unității șl unificării națiunii 
noastre — a spus reprezentantul 
nord-coreean.

Ceea ce se cere urgent în acest 
•cop este să se realizeze unitatea na
țională pe baza ideilor șl principiilor 
din Declarația comună Nord-Sud, de 
la 4 iulie 1972, în condițiile renunțării 
la ideile vechi de confruntare și să se 
promoveze prin eforturi reînnoite dia
logul pentru accelerarea reunificării 
pe un drum nou, a declarat reprezen
tantul nord-coreean.

Risipirea neîncrederii șl adlnclrea 
încrederii, reducerea antagonismului 
si promovarea unltătli. încetarea 
confruntării și efortul pentru co
laborare prin dialog — acestea repre
zintă garanția fermă pentru rezol- 

' varea problemei reunificării națio
nale independente, fără amestec al 
unor forțe din afară, în mod pașnic, 
fără recurgerea la folosirea forței, pe 
baza principiului marii unități na
ționale care să depășească diferentele 
ideologice, de idei și sisteme.

Mundi 
care a 
partea 
Reuni- 
satis-

Atunci cind ambele părți discută 
problemele într-un mod deschis, pe 
baza înțelegerii reciproce și a dorin
ței de unitate și reunificare, ele pot 
să găsească o cale rațională spre 
reunificare. Problema formării Comi
tetului pregătitor pentru reunificarea 
națională trebuie să fie discutată la 
această importantă întîlnire între re
prezentanții de legătură. Trebu
ie să facem un mare pas îna
inte. formind un nou organism ase
menea Comitetului pregătitor pentru 
reunificarea națională și să adoptăm 
măsurile practice pentru rezolvarea 
substanțială a problemei reunificării 
dorite de întreaga națiune — a de
clarat reprezentantul nord-coreean.

Notînd că nu toate problemele în 
suspensie pot fi rezolvate deodată la 
această primă Întîlnire. reprezentan
tul nord-coreean a propus continua
rea contactelor dintre reprezentanții 
de legătură în viitor. în acest scop, 
el a avansat propuneri cu pri
vire la o serie de probleme prac
tice, inclusiv deschiderea unor 
circuite telefonice pentru uzul ex
clusiv al reprezentanților de legătură 
ai Comitetului pregătitor pentru reu
nificarea națională.

După cuvîntul Iul Min Gwan Sik, 
care a vorbit din partea sud-core- 
eană, reprezentantul părții nord- 
coreene a declarat : Afirmațiile re
prezentantului părții sud-coreene sînt 
diferite de ale noastre în multe pri
vințe. Ceea ce este important este 
modul In care se cer depășite deose
birile de păreri dintre 
părți. Problemele nu pot 
în cadrul unei singure 
convorbiri. Trebuie, prin 
a subliniat el — *să ne 
mod frecvent pentru a face schimburi 
de păreri în mod sincer și pe calea 
unor negocieri profunde. Faptul că 
sîntem așezați în jurul aceleiași 
mese este prin el însuși un mare 
succes. Dacă ambele părți se vor 
situa pe poziția luării în consi
derare în primul rind a cauzei națio
nale si își vor îndrepta eforturile spre 
aceasta, nu vor exista probleme de 
nesolutionat si dorința națiunii de 
reunificare va fi in mod sigur rea
lizată.

în cadrul întîlnirii, reprezentanții 
de legătură al Nordului și Sudului 
Coreei pentru formarea unul Comi
tet pregătitor de reunificare națională 
au convenit ca cea 
nire să aibă loc la 
martie, la ora 10,00

cele două 
fi rezolvate 
runde de 

urmare — 
Întâlnim In

de-a doua întil- 
Panmunjon, la 7 
dimineața.

„Respectarea strictă a independenței 
și suveranității statelor - obligatorie 

pentru activitatea societăților transnaționale" 
Un document elaborat de S.E.L.A.

în capitala Venezuelel a fost dat publicității un document al secreta
riatului organizației Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), în 
care se subliniază că „fiecare stai are dreptul să naționalizeze, expro- 
prieze sau să transfere bunurile întreprinderilor transnaționale de pe te
ritoriul său, urmărind satisfacerea intereselor naționale, asigurarea secu
rității statului și păstrării independenței și suveranității sale". Documen
tul precizează că fiecare întreprindere transnațională care operează în 
America Latină este obligată, prin codul de comportament adoptat In 
cadrul S.E.L.A.. să prezinte anual un raport public privind activitățile 
ei în țara respectivă. Codul de conduită al transnaționalelor specifică 
necesitatea ca aceste întreprinderi să desfășoare o activitate care să 
însemne o reală contribuție la dezvoltarea economiei țării în care ele 
operează. El prevede, de asemenea, obligația pentru întreprinderile trans
naționale de a respecta întru totul legislația și normele constituționale 
ale statului unde iși desfășoară activitatea.

ELVEȚIA intîlniri ale delegației P.C.R.
GENEVA 17 (Agerpres). — O dele

gație a Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic. Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., din care au mai făcut parte 
tovarășii Ghizela Vass si Andrei 
Cervencovici. membri ai C.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizită In Elveția, la 
invitația Partidului Elvețian al 
Muncii.

în cursul vizitei, delegația Parti
dului Comunist Român s-a întâlnit 
și a avut convorbiri cu delegația 
Partidului Elvețian al Muncii, con
dusă de tovarășul Armand Magnin. 
secretar general al P.E.M., din care 
au mai făcut parte tovarășii Hans- 
jorg Hofer, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.E.M., An
dre Hediger, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.E.M., și Andră 
Rauber. membru al C.C. al P.E.M.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, delegația română a 
transmis tovarășului Armand Magnin, 
Biroului Politic al C.C. al P.E.M. un 
cald salut tovărășesc si cele mai bune 
urări de succes în activitatea Parti
dului Elvețian al Muncii. Mulțumind, 
tovarășul Armarfd Magnin a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea sa și a Biroului Politic al C.C. 
al 'P.E.M.. un fierbinte salut priete
nesc si sincere urări de sănătate si de 
noi succese în edificarea socialismu
lui în România.

în cadrul discuțiilor a fost expri
mată de ambele părți satisfacția pen
tru bunele relații de prietenie, cola
borare si solidaritate existente între 
P.C.R. si P.E.M. și s-a manifestat 
dorința comună de a amplifica în con
tinuare raporturile tovărășești dintre 
ele în interesul oamenilor muncii din 
cele două țări, al celor două popoare, 
al cauzei generale a progresului so
cial. al socialismului si păcii în în
treaga lume.

în cursul întrevederii s-a făcut o 
largă informare reciprocă asupra ac
tivității si preocupărilor celor două 
partide în promovarea politicii lor in
terne si internaționale. De asemenea, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
In legătură cu problemele mișcării 
comuniste si muncitorești si s-a re
liefat hotărîrea celor două partide de 
a conlucra tot mai activ în interesul 
întăririi continue a unității si soli
darității partidelor comuniste, a tu
turor forțelor antiimperialiste în lupta 

Cu privire la conflictul de la granița 
dintre R. S. Vietnam și R. P. Chineză
HANOI 17 (Agerpres). — La Hanoi 

a fost difuzată declarația guvernului 
R.S. Vietnam în care se arată că la 
17 februarie trupe chineze au început 
acțiuni militare pe întreaga linie a 
graniței și au pătruns pe teritoriul 
vietnamez.

pentru dezvoltarea progresistă a so
cietății contemporane.

Cele două delegații au discutat, de 
asemenea, probleme actuale ale si
tuației internaționale și au exprimat 
hotărîrea de a participa activ la lupta 
mondială pentru destindere, pentru 
realizarea securității europene, pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru edifi
carea noii «ordini economice interna
ționale. pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state și. 
în special, a conflictelor, pe calea 
politică a tratativelor pașnice între 
părțile interesate, pentru întărirea 
colaborării, securității și păcii intre 
toate națiunile lumii, pe bază de 
deplină egalitate, respect reciproc al 
independentei naționale și neameste
cului în treburile interne.

Discuțiile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească, ce caracterizează relațiile 
dintre cele două partide.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a avut, de asemenea, o întreve
dere cu tovarășul Jean Vincent, 
președinte de onoare al Partidului 
Elvețian al Muncii, căruia i s-a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc și cele mai bune urări. 
Mulțumind, tovarășul Jean Vincent 
a rugat, la rîndul său, să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde salutări și cele mai bune 
urări în activitatea de conducere a 
partidului și poporului român. Au 
fost evocate, cu acest prilej, rela
țiile tradiționale de prietenie și so
lidaritate. dintre cele două partide, 
bazate pe principiile deplinei egali
tăți și autonomiei fiecărui partid, ex- 
primîndu-se de ambele părți dorința 
ca între cele două partide să se dez
volte în continuare relații tot mal 
intense, o colaborare tot mal activă 
în slujba înaltelor idealuri ale socia
lismului, destinderii și păcii interna
ționale.

★
în timpul vizitei delegația Partidu

lui Comunist Român a fost oaspete al 
Centrului de Studii și Cercetări Nu
cleare de la Geneva, unde a fost in
formată pe larg asupra activității șl 
preocupărilor acestei importante in
stituții științifice internaționale. De
legația a vizitat, de asemenea, cunos
cuta fabrică elvețiană de ceasuri 
,.Rolex", precum și alte instituții cu 
caracter politic, social și' cultural din 
Elveția.

BEIJING 17 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a anunțat sîmbătă că 
este autorizată de guvernul chinez 
să difuzeze o declarație in care se 
arată că trupele chineze de frontieră' 
au fost constrinse să pornească un 
contraatac, după care acestea se vor 
limita strict la apărarea frontierelor 
R.P. Chineze.

iran Reluarea activităților in întreprinderi și instituții
TEHERAN 17 (Agerpres). — Sim

bătă, sute de mii de iranieni au re
luat lucrul, răspunzind astfel apelu
lui autorităților de a pune capăt ■ 
grevei declanșate in urmă cu pâste 
trei iuni.

Magazine, bănci, ministere și alte 
instituții publice, întreprinderi parti
culare, micul comerț și bazarul au 
fost redeschise. A început să func
ționeze transportul în comun in cele 
mai multe cartiere ale Teheranului, 
iar baricadele — ridicate în timpul 
săptămînii trecute pe arterele prin
cipale ale capitalei — au fost înde
părtate. Postul de radio iranian a 
anunțat că aceeași activitate de nor
malizare a fost constatată, simbătă, 
în toate marile orașe ale țării.

agențiile de presă transmit
Vizita lui E. Honecker în 

Ap^[01a. Eric*l Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane. care efectuează un turneu în 
maixmulte țări africane, a sosit, sim
bătă, intr-o vizită oficială de priete
nie la Luanda, la invitația lui 
Agostinho Neto, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele R. P. 
Angola.

Comunicatul comun ame- 
ricanO-mOXiCan Publicat la în
cheierea vizitei oficiale în Mexic a 
președintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
consemnează hotărîrea părților de a 
continua eforturile pentru înlătura
rea piedicilor din calea lărgirii ra
porturilor bilaterale. Au fost, de a- 
semenea, abordate probleme vizînd 
dezarmarea, limitarea transferului 
de arme convenționale în America 
Latină și criza social-politică și eco
nomică din Nicaragua.

Reuniune boliviano-pe- 
rUUnâ. caPitala Perului au luat 
sfirșit lucrările reuniunii de lucru 
boliviano-peruane privind marcarea 
frontierei comune in zona lacului 
Titicaca, unde anul trecut au fost 
semnalate incidente. Au fost sta
bilite măsuri concrete pentru preve
nirea unor noi incidente de graniță 
și 
te

cultivarea bunelor relații existen- 
intre cele două țări.

Tratativele sudanezo-e- 
tiopîene au conîinuat In capitala 
Republicii Sierra Leone. Desfășurate 
In prezenta președintelui tării-gazdă. 
Siaka Stevens, convorbirile dintre 
președintele Sudanului. Gaafar El 
Nimeiri, șl președintele Consiliului 
militar Administrativ Provizoriu din 
Etiopia, Mengistu Haile Mariam, sînt 
consacrate normalizării relațiilor din 
tre cele două țări vecine.

Provocare a rasiștilor 
de la Salisbury. Sîmbâ,ă’ avi- 
oane militare ale regimului rasist de 
la Salisbury au bombardat localități 
din sudul Zambiei, în apropierea 
orașului Livingstone. S-au înregistrat 
numeroase victime.

Ninsori abundente.In re- 
giunile nordice ale Poloniei s-au în
registrat ninsori abundente. 340 kilo
metri de șosele au devenit impracti
cabile din cauza troienelor de zăpadă. 
Se lucrează la deszăpezirea Si repu
nerea lor în funcțiune, precum și a 
porțiunilor de cale ferată blocate. Din 
cauza vintului foarte puternic, o 
parte din zborurile liniilor aeriene au 
fost anulate.

Un purtător de cuvint al Compa
niei naționale iraniene a petrolului 
a declarat că in zonele de exploa
tare a țițeiului din sudul tării si
tuația este „satisfăcătoare și nor
mală". Aproximativ 90 la sută dintre 
petroliști au încetat greva.

Pe de altă parte, primul ministru 
al guvernului provizoriu. Mehdi Ba- 
zargan, a numit doi noi miniștri — 
la economie si finanțe șl la justiție. 
Au mai fost numiți șeful Statului 
Major al armatei aerului șl șefii po
litiei și jandarmeriei. Printr-o altă 
decizie, guvernul a dizolvat garda 
imperială. Totodată, s-a anunțat că 
trei generali și 23 de colonei ai for
țelor aeriene au fost destituiti.

Un public numeros a răsplă
tit cu îndelungi aplauze pe cu
noscutul interpret român de nai 
Gheorghe Zamfir, care, împreu
nă cu ansamblul său de muzică 
populară, a prezentat un con
cert la Stockholm, in cadrul 
turneului pe care il întreprinde 
in capitala Suediei. Virtuozita
tea artistului român a fost una
nim apreciată de public și de 
criticii suedezi.

NumirC. Pre?cdirlte'a Egiptu
lui, Anwar El Sadat, l-a numit pe 
Mustafa Khalil în 'funcția de minis
tru de externe, anunță agenția 
M.E.N. M. Khalil continuă să dețină 
și funcția de prim-ministru al Egip
tului.

P. C. Maltez
LA VALLETTA 17 (Agerpres). — 

La La Valletta, s-au deschis lucră
rile celui de-al II-lea Congres al 
Partidului Comunist Maltez. Con
gresul va examina rapoarte cu pri
vire la activitatea organelor condu
cătoare ale partidului, va adopta 
programul și statutul partidului și 
va alege noua componență a Comi
tetului Central.

Ședința Comitetului C.A.E. R. pentru colaborare 
în domeniul aprovizionării tehnico-materiale

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Mosoova s-au desfășurat lucrările ce
ței de-a 9-a ședințe a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul aprovizionării tehnico-materiale, 
cu care prilej a fost marcată si îm
plinirea, in acest an. a trei decenii 
de ia înființarea Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Pe baza documentelor adoptate de 
Sesiunea a XXXII-a a C.A.E.R., co
mitetul a stabilit măsuri concrete pri
vind perfecționarea, in continuare, a 
colaborării multilaterale a țărilor 
membre ale consiliului în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale.

Totodată, participanții la reuniune

Convorbiri egipteano-a- 
moricano. pre?e<t>nte'e Egiptului, 
Anwar El Sadat, l-a .primit sîmbătă, 
la Ismailia. pe ministrul american al 
apărării. Harold Brown. Au fost dis
cutate probleme ale relațiilor bilate
rale, precum si evoluția situației din 
această zonă. Brown a calificat con
vorbirea ca „foarte utilă". El a făcut 
cunoscut că a transmis președintelui 
Sadat un mesaj din partea președin
telui S.U.A.. Jimmy Carter.

Spre alegeri generale în 
Pakistan. Președintele Pakistanu
lui, Mohammad Zia-Ul-Haq, și-a rea
firmat vineri intenția de a organiza In 
cursul acestui an alegeri generale în 
țară — relatează agenția Associated 
Press. Șeful statului pakistanez nu 
a precizat data exactă la care scru
tinul ar putea avea loc.

Incendiul care a 
distrus marele ma
gazin universal 
„Gerngross", din 
centrul Vienel. cu 
un personal de 800 
de salariat!. este 
considerat fără pre
cedent iii istoria 
postbelică a capita
lei austriece. Flăcă
rile s-au extins șl 
la clădirile '«ci
nate. ampnin _rjl să 
cuprindă o mare 
parte a cartierului. 
Abia după 20 de 
ore de. luptă neîn
treruptă cu flăcă
rile. pompierii au 
reușit să stingă in

cendiul

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena 
au început simbătă lucrările confe
rinței naționale a Partidului Comu
nist din Austria, consacrată alegerilor 
parlamentare programate pentru 6 
mai anul curent. Raportul „Pentru 
lărgirea democrației, dreptul la mun
că. pentru progres social si pace" a 
fost psezentat de președintele parti
dului. Franz Muhri.

au adoptat planul de lucru al comi
tetului pe anii 1979—1980, precum și 
direcțiile principale ale colaborării 
economice și tehnlco-științifice în do
meniul aprovizionării tehnico-mate- 
riale pe perioada 1981—1985.

Lucrările ședinței comitetului, la 
care au mai fost examinate și alte 
probleme ale colaborării, au decurs 
într-o atmosferă prietenească și de 
deplină înțelegere.

Delegația română la această reu
niune a fost condusă de tovarășul 
Richard Winter, ministru secretar de 
stat la Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe.

DINCOLO DE
„POARTĂ SOARELUI"

...Ca un crater de vulcan, arena 
erupe valuri incandescente de„ole.'“, 
pînă cînd în „cercul morții" taurul 
îngenunchează sub lovitura de gra
ție. Cu muleta înfășurată și scoțin- 
du-și boneta princiară, matadorul se 
Înclină reverențios spre tribunele 
delirante, mai ales spre o anumită 
lojă, de unde mina gingașă a Car- 
mencitei îi aruncă la picioare contra- 
omagiul parfumat al unei garoafe 
roșii ca sîngele adversarului răpus.

...Un „flamenco" andaluz scoate 
răpăit de mitralieră din podeaua ha
nului. Iureș cadențat al trăirii la ten
siuni înalte. E atîta forță si încordare 
în dans, incit te aștepți ca femeia cu 
trupul mlădios ca lama unei săbii 
maure să se aprindă, mistuind totul 
în flăcările pasiunii ori durerii.

...O nesfîrșită pădure de castele, pa
late, cetăți, catedrale și mînăstiri 
coboară în tăcută procesiune din Pi- 
rinei spre Gibraltar. Lume de cupole, 
turnuri și ziduri roase de vreme, în 
umbra cărora se odihnește amintirea 
cavalerilor rătăcitori.

...„Corridas", dansuri focoase și 
ruine celebre — iată trilogia deve
nită „marcă turistică înregistrată" 
pentru spațiul iberic. Spațiu cu 
mare încărcătură de istorie pe metru 
pătrat, înrudit în multe privințe cu 
cel carpatin ; de aici își trage obîrșia 
împăratul Traian și o bună parte din 
soldații legiunilor sale trimise cîndva 
în Dacia.

Din rădăcinile fmplîntate adînc de 
succesiunea civilizațiilor, seva nu a 
încetat să urce în trunchiul hispanic 
spre a alimenta noi fructe, iar astăzi 
reprezentările tradiționale, impregna
te de exotic nu cuprind decit o fa
țetă din complexa fizionomie a unei 
țări aflate în ierarhia economică pe 
locul al șaselea în Europa și al 
unsprezecelea in lume. O arată din 
plin Madridul.

„Cel mai mare sat din La Mancha", 
cum îl recomandă autoironia ma
drilenilor, este de fapt cea mai tânără 
dintre marile capitale europene (4 
milioane locuitori). Era o așezare mo
destă pînă acum patru secole, cind 
suveranii Spaniei au hotărit să-și 
mute reședința, părăsind castelele din 
Toledo. Nu are construcții de gran
doarea Palatului Scoicilor din Sala
manca sau a citadelei-palat El 
Alcazar din fosta capitală, dar se 
poate mîndri cu un ansamblu arhi
tectural unde se învecinează fără 
stridențe clădiri în stil baroc și ulti
mele expresii ale febrei 'înălțimilor.

cu largi bulevarde care ușurează ln- 
trucîtva supliciul circulației automo
bilelor.

Inima Spaniei, Madridul, are și el 
o inimă: „Puerta del Sol" (Poarta 
Soarelui), o piață fără nici o... poartă, 
și fără a se ști dacă a avut vreo
dată. Lipsită de fîntîni arteziene și 
de statui de generali ce echilibrează 
norii în vîrful săbiei, ea e mai puțin 
impunătoare ca alte piețe. în schimb, 
e veselă ca o fetișcană spaniolă, 
surâzătoare ca o dimineață de aprilie 
și primitoare ca parcul Retlro la 
ceas , de zăduf. întretăiată da 
două mari artera comerciale, „Pu
erta del Sol" freamătă, veș
nic de lume. Magazinele din 
preajmă desfac munți de suveniruri 
cohortelor de turiști străini (40 mi
lioane au vizitat Spania anul trecut), 
iar în cafenele se cultivă tradiționala 
„tertulia" — discuția pe orice temă 
și pe toate la un loc, gluma scurtă, 
zemoasă, calamburul. în fața cești
lor cu cafea, sorbite pe Îndelete, se 
aranjează afaceri, se discută politică 
și avataruri sentimentale, totul în 
pasionata manieră meridională. Pes
te furnicarul străzilor se cern tona
lități cromatice schimbătoare ca vm- 
tul de primăvară : lumina era de 
aur proaspăt la prînz. s-a făcut de 
miere după-amlază, iar acum soare
le seamănă cu o portocală ce-și var
să sucul peste Madrid.

îndată ce pășești dincolo de pragul 
pitorescului, dai de altă dimensiune 
a Spaniei: aceea a unei țări ce res
piră prin toți porii aerul tare al pri
menirilor. Ceea ce părea imposibil 
acum trei ani, azi a intrat în do
meniul firescului. Sistematic, fără 
zguduiri, sînt înmormîntate unul 
după altul simbolurile franchismului, 
destrămîndu-se treptat fortăreața o- 
presiunii montată de „caudillo". Vi
trinele librăriilor sînt înțesate de 
nume mai înainte proscrise: cărți, al 
căror conținut ar fi adus autorilor 
condamnări la ani grei de temniță. 
Este vorba mai ales de dezvăluirea 
resorturilor care asigurau funcționa
rea angrenajului dictatorial, de fața 
ocultă a reprimării oricărui inconfor- 
mism. „Scrieri din închisoare" de 
Marcelino Camacho (lider al Comi
siilor Muncitorești și membru al con
ducerii partidului comunist), „Spania 
sub teroare" de Joaquin Lara. „îm
puțeați fi spînzurați" de Dolores 
Blanco, „Dubiul chip al lui Franco", 
carte scrisă de unul din foștii aghio- 
tanți ai dictatorului, sînt numai o

parte din lucrările revelatoare pen
tru ambianța actuală și care se vînd 
ca piinea caldă. La fel și ziarele, 
care s-au înmulțit ca ciupercile, spo- 
rindu-și tirajele. Chiar și așa, la 
chioșcuri se formează cozi. Organul 
oficial al partidului comunist, „Mundo 
Obrero" a devenit cotidian, tot mai 
căutat de cititori, alături de vreo 
duzină de alte publicații ale comu
niștilor.

După lunga noapte a franchismu
lui, care a însemnat și un teribil 
pustiu cultural, floarea intelectuali
tății progresiste s-a întors din exil, 
asumîndu-si responsabilități. Poe
tul Rafael Alberti si alții colindă 
provinciile pentru a-și citi versurile 
la întâlniri cu oamenii de rînd. 
„Poezia trebuie să iasă în stradă", 
proclamă un manifest al poetului 
Angel Guinda, „să se facă auzită in 
fabrici, sate și cartiere". „Poeme- 
glont" se intitulează ultima sa cu
legere, sugerînd ca versul să aibă o 
țintă socială precisă. Publicul a- 
saltează teatrele și cinematografele, 
dornic să cunoască piesele și filmele 
interzise de dictatură, sau cele inspi
rate din realitatea imediată. Toate 
acestea se petrec pe fundalul unui 
proces politic de instituționalizare 
democratică ce a parcurs cîteva faze 
esențiale.

Că trecerea spre democrație nu 
înseamnă o concesie gratuită și 
norocoasă a destinului, ci un drum 
anevoios, plin de ambuscade și 
piedici, o arată limpede și realită
țile spaniole, unde tentația involuții
lor nu a fost încă definitiv conjurată. 
Nu numai „operația Galaxia", nu
mită așa după numele cafenelei unde 
s-a adunat un grup de militari com
plotiști, ci și multe alte aspecte ale 
vieții oferă temei chemării comuniști- 
•lor la conlucrare între toate forțele 
politice interesate să pună umărul 
pentru a propulsa tânăra și plăpînda 
democrație spaniolă. Aproape zilnic, 
ambulanțele cară spre spitale sau 
spre morgă victime ale atentatelor 
teroriste, săvîrșite mai ales de orga
nizația separatistă bască E.T.A.. dar 
și de alți extremiști. Concomitent, 
„oameni cu valiză" fac neostenit ruta 
între Spania și băncile elvețiene. 
Nu de mult, ziarele relatau cu lux de 
amănunte că pînă și fiica lui Franco 
a fost surprinsă în momentul cînd 
încerca să treacă prin vamă o ade
vărată avere în valută și bijuterii. 
Scandaluri financiare, hemoragie de 
capitaluri — tocmai cind lipsa lor se

simte mal acut, cind pentru multi 
asigurarea piinii zilnice rămine pro
blematică.

Iată, de pildă, o secvență des În
tâlnită: muzicanți fără slujbe iși
oferă trecătorilor arta In schimbul 
mărunțișului strîns-în pălărie sau în 
cutia de tinichea. Unul din trubadurii 
de nevoie, Rafael Descalzo, în vîrstă 
de 42 de ani, absolvent de conserva
tor, e instalat într-o stație de metro 
și execută la vioară, cu toată serio
zitatea, o partitură clasică.

Nu sint singurii frustrați. Pe Inse
rat, la colțul străzii Binares, lingă 
piațeta pavată cu blocuri de piatră, 
se adună un grup de tineri și locul 
devine gălăgios pînă tîrziu în noapte. 
Cînd nu vorbesc despre fete sau 
despre fotbal, Iși spun unul 
altuia cît s-au săturat familiile să-i 
mai întrețină și cît s-au săturat ei 
de a mai fi întreținuți de familie, 
în situația lor se află jumătate de 
milion de tineri și anual li se adăugă 
cite 100 000. Ca și adulții „de prisos", 
ei asaltează în zadar „piața muncii", 
între altele și pentru că sistemul 
de învățămînt încă vetust nu are in 
vedere în suficientă măsură pregăti
rea pentru o activitate practică.

La intrarea unui restaurant, afișe 
ale Comisiilor Muncitorești și ale 
Uniunii Generale a Oamenilor Mun
cii (principalele centrale sindicale) 
informează că o comisie sindicală va 
examina amendamentele la noile con
tracte de muncă ale viticultorilor din 
sudul țării. Pentru ca firmele care 
exportă faimosul vin de Jerez să se 
poată lăuda că „soarele de Andaluzia 
îmbuteliat" nu apune niciodată. în 
Jerez de la Frontera mii de zileri 
se spetesc de la răsăritul pînă la as
fințitul soarelui.

Andaluzia. acest „Mezzogiorno" 
spaniol (160 000 de țărani săraci, 
peste 400 000 de zileri și 1 000 000 
de persoane emigrate) rămîne zona 
cea mai vitregită.

Cerurile fumegînde, incendiate de

furnale și coloane metalice oferă 
șanse mal mari de plasament și de 
cîștig, însă nici acolo viața munci
torului nu e ruptă din rai, mai ales 
acum, în vreme de criză și de auste
ritate. Armata muncii, a celor care 
în zori se înghesuie în trenurile sub
urbane, în vagoanele metroului, în 
autobuze și tramvaie pentru a marca 
la timp fișa de pontaj își vede 
cîștigul mereu mai împuținat de in
flație și mai amenințat de spectrul 
concedierilor, Și valul de greve crește.

Spania nouă se naște in dureri, 
dar nu încetează să capete vigoare. 
Ea este astăzi un cazan de dezbateri, 
controverse și proiecte de reformu- 
lări.

...Cenușiul pietrei, ocrul pămîntu- 
lui și verdele stins al măslinilor sînt 
culorile caracteristice pentru regiu
nea La Mancha. între Campo de 
Criptana și Tomelloso, între Puerto 
Lapice și Argamasilla de Alba se 
mal intîlnesc mori de vînt și parcă 
se păstrează proaspătă urma potcoa
velor Rosinantei. Căsuțele mici, cu 
acoperișuri roșii de olane, cu ferestre 
protejate de zăbrele și păstorii de la 
marginea drumului evocă puternic 
ambianța creată de marele Cervantes 
pentru nemuritorul său erou Don 
Quijote. Iar în piața Spaniei din Ma
drid, figura de bronz a scriitorului 
privește spre odraslele închipuirii 
sale imortalizate călare. Nu-i șade 
prea bine în nemișcare cavalerului 
rătăcitor. Lasă impresia că dintr-un 
moment în altul va coborî de pe 
soclu, alături de fidelul său scutier, 
și va porni la drum gata să înfrunte 
din nou dușmanii. Parcă-1 aud apoi 
mustrîndu-1 pe Sancho că toate lu
crurile ceva mai grele i se par im
posibile. întruchipare a obstinării in 
căutarea unui cimp de realizare a 
aspirațiilor, indiferent de obstacole, 
Don Quijote rămîne eternul contem
poran al universului hispanic.

Vasile OROS
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Magna cum laudae“9P-
învățămîntul cunoaște, în diferitele țări, o mare varietate de forme 

— și cîteodată mari ciudățenii. Există catedre sau cursuri la care 
se predau „cheia reușitei în viață", „afirmarea personalității și impre
sionarea publicului", „metodologia prieteniei și calea succeselor sen
timentale" etc. Nemaivorbind de cursurile de astrologie, chiroman- 
ție, metempsihoză și altele de același tip — adevărate industrii ale 
înșelătoriei.

Dar dacă înșelătoria cunoaște o asemenea proliferare, este, oare, 
ludicios să fie deprinsă spontan, intuitiv, neștiințific ? Oare vremurile 
noastre nu repudiază, vehement, diletantismul ?

Probabil că intrebarea a frămîntat anumite meninge, dacă la 
o faimoasă universitate americană profesorul Howard Raiffa a 
Inaugurat un curs denumit „competitive decision — making" sau 
„adoptarea competitivă de decizii". Toate bune, numai că respectivul 
curs mai are și o altă denumire, mai puțin absconsă și mai con
formă conținutului: „cursul de minciuni".

în fiecare săptămînă, la ora de curs, 
nări de diferite situații, cu particularitatea 
drumarea profesorului, au voie să mintă

elevii participă la însce- 
că, sub oblăduirea și în- 

__________  __ _ de să înghețe apele, să 
trișeze cu adevărul, să încalce orice spirit de onestitate, să recurgă 
fără |enă și scrupule la orice fals, măsluire sau înșelăciune.

Ziarul „Herald Tribune", care relatează despre inaugurarea noii 
catedre, apreciază că respectivul curs îi va ajuta mult pe tineri în 
formarea lor pentru viață.

Știrea este cam săracă tn Informații — nu ne spune dacă în 
amfiteatru există vreun bust al lui Munchausen, nici din ce țări pro
vin cursanții, nici dacă absolvenții primesc, la sfirșit, pentru a-și 
încadra într-o ramă aurie, diploma de „licențiat în1 minciuni" sau 
„mincinos expert".

Un lucru este cert: absolvenții nu vor cunoaște exasperantul 
coșmar care confruntă pe alții — lipsa perspectivei de plasament..

Dimpotrivă, se pare că îl,așteaptă o avalanșă de solicitări.
Se vor putea, de pildă, recruta dintre ei diplomați care să con

ducă anumite delegații la tratativele în problemele dezarmării ori 
emlnenți avocați pledanți la O.N.U. pentru justificarea soluționării 
litigiilor prin Intervenții armate.

Vor putea elabora lucrări despre eficiența sprijinului acordat 
pînă acum de țările avansate statelor slab dezvoltate sau despre ne
cesitatea creșterii potențialului militar al acestor state în vederea de
pășirii decalajelor economice.

Se vor putea ocupa de politologie, cu specializarea în principiile 
egalității în drepturi a statelor.

Pot face o strălucită carieră conferențiind despre , respectarea 
drepturilor omului în Nicaragua, Haiti sau Paraguay.

îi așteaptă portofolii de miniștri pentru problemele decolonizării în 
Rhodesia sau Africa de Sud.

Etc., etc., etc.

Desigur, nu vor lucra chiar pe teren gol. Pentru câ, trebuie re
cunoscut câ în această branșă există destulă concurență; adevărul 
adevărat este că în materie de antiadevăr orhenjrea nu înregistrează 
fenomene de criză sau penurie de specialiști. Așa cum dl. Jourdain, 
personajul lui Moliere, nu știa că vorbind face proză, mai există des
tui care nu știu că sînt și ei absolvenți ai respectivei catedre.

Nu-i așa că unii ar putea fi chiar considerați premianți și încu
nunați cu „Magna cum laudae" ?

N.CORBU
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