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CONSILIILE UNICE AGROINDUSTRIALE

In fața primului examen

Campania agricolă de primăvară
S-a încheiat constituirea consilii

lor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste — formă superioară de 
organizare a activității de producție 
și economice care corespunde 
nivelului de dezvoltare pe 
care l-a atins agricultura noastră so
cialistă. In adunările generale care 
au avut loc în toate unitățile agri
cole, precum si în cele 
constituirea consiliilor 
dustriale. țărănimea, 
muncii din agricultură 
mat adeziunea deplină ___ ___ _
tărirea C.C. al P.C.R. din 1 februarie 
cu privire la îmbunătățirea conduce
rii si planificării unitare a agricul
turii. De asemenea, au dat o înaltă 
apreciere gindirii revoluționare, pro
fund științifice, preocupării stator
nice a tovarășului Nicolae Ceausescu 
pentru elaborarea unor modalități 
originale de perfecționare a structu
rilor organizatorice si adoptarea de 
noi soluții care să asigure condițiile 
necesare ca agricultura 
îndeplinească sarcinile 
Congresul al Xl-lea si 
Națională ale partidului.

Acest cadru 
avantajele pe care le 
buie folosite 
aceste zile premergătoare 
niei agricole de primăvară, 
tru realizarea în acest an 
24.7 milioane tone cereale, producții 
mari la plantele tehnice, in legumi
cultura. pomicultură, viticultură, pre
cum si in zootehnie. Pentru aceasta

. trebuie avute permanent 
prețioasele indicații 
tovarășul Nicolae 
vîntarea rostită la 
bruarie : „Trebuie 
toate forțele spre 
mai bune condiții _ _____ _____
lor agricole, pentru a obține produc
țiile prevăzute in plan. Insist, in nici 
un fel măsurile de reorganizare nu 
trebuie să ducă Ia neglijarea efec
tuării ia timp a lucrărilor agricole 
din această perioadă a iernii și din 
primăvară". Așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, toti co
muniștii din agricultură, țărănimea, 
toti oamenii muncii de la sate tre
buie să facă totul pentru a răspunde 
măsurilor adoptate de partid si de 
stat printr-o îmbunătățire radicală a 
activității, prin obținerea unor re
colte sporite si realizarea planului pe 
acest an.

Urmează o perioadă de muncă în
cordată îh agricultură — campania 
însămintărilor de primăvară — cind 
vor trebui să șts evidențieze, în cel 
mai înalt grad avantajele formelor 
noi, superioare de organizare a consi
liilor unice agroindustriale. Trebuie 
arătat că volumul lucrărilor care ur
mează să fie executate este foarte 
mare : însămințări pe 5.7 milioane 
hectare, fertilizări cu îngrășăminte 
chimice — 6,6 milioane hectare, trans
portat îngrășăminte organice — circa 
zece milioane de tone, la care se a- 
daugă pregătirea răsadurilor de legu
me și plantarea acestora in solarii sau 
grădini, tăierile și stropirile la pomi, 
tăierile și legatul la vița de vie. ame
najarea sistemelor de irigații și dese
cări. combaterea eroziunii solului si 
multe altele. Unele din aceste lucrări
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe vicepreședintele firmei British Aerospace

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, marți după-amiază. pe 
Allen Greenwood, vicepreședinte al 
firmei britanice British Aerospace, 
care face o vizită în tara noastră.

La primire a luat parte Cornel

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A fost prezent Reginald Louis Se- 
conde, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme ale colaborării ro- 
mâno-britanice in ‘domeniul aeronau
tic.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

4.
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Deplină satisfacție, unanimă aprobare 
față de rezultatele vizitei de prietenie

sînt în curs de desfășurare, iar altele 
— însămintarea mazării. rădăcinoase- 
lor și sfeclei de zahăr — vor trebui 
declanșate imediat ce condițiile cli
matice si solul vor permite. Pentru 
ca toate lucrările de primăvară să 
fie executate la timp și de cea mai 
bună calitate. Biroul executiv al Con- 

Național al Agriculturii a 
programul elaborat de Mi- 
Agriculturii privind pregă- 
executarea lucrărilor agrico-

sîliului 
aprobat 
nisterul 
tirea și _ . __ „„ _____
le de primăvară. Astfel, pină la 20 
februarie urma să se încheie repa
rarea tractoarelor si a celorlalte ma
șini agricole care vor fi folosite in 
această campanie, pină la 1 martie 
toate unitățile urmează să-și procure 
semințele necesare, iar din vreme să 
se facă aprovizionarea cu carburanți, 
lubrifianți. piese de schimb și alte 
materiale. De asemenea, tot pină Ia 
1 martie, toate lucrările trebuie să 
fie angajate in acord global de către 
mecanizatori și cooperatori.

In perioada care a trecut de la 
adoptarea de către Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie a hotăririi cu 
■privire la îmbunătățirea conducerii și 
planificării unitare a agriculturii. în 
primele zile de activitate ale consi
liilor unice agroindustriale au fost 
obținute rezultate bune in ce privește 
executarea lucrărilor de sezon. Crea
rea sectoarelor unice de mecanizare, 
nu numai că nu a produs perturbații 
în activitatea S.M.A. și I.Ă.S.. dar a 
asigurat o mai bună desfășurare a 
reparațiilor ca urmare a redistribuirii 
unor piese de schimb. Prin concen
trarea tractoarelor au fost executate 
arături pe suprafețe însemnate. Fată 
de alti ani. a fost pregătită in con
diții mai bune viitoarea producție de 
legume. Dar din zilele care vor urma, 
pe măsura încălzirii timpului, vor fi 
declanșate pe un front larg lucrările 
în cimp. în grădini, livezi și in vii. 
Consiliile unice agroindustriale, bi
rourile lor executive. . specialiștii șl 
tehnicienii vor trebui să dea prințul 
lor examen privind coordonarea uni
tară a activității desfășurate de toate 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste de pe raza lor de activitate. Din 
primele zile vor trebui să se mani
feste operativitatea si flexibilitatea in 
luarea deciziilor, ordinea

ciplina la fiecare. loc de muncă. 
Bineînțeles, vor apărea și unele pro
bleme in ce privește folosirea trac
toarelor și mașinilor agricole, apro
vizionarea cu semințe. îngrășăminte 
chimice, iar altele legate de organi
zarea muncii, de conducerea și coor
donarea întregii activități. Ele tre
buie rezolvate corespunzător, fără 
nici o tărăgănare, iar cele deosebite 
să fie dezbătute, periodic, de pre 
ședințele consiliului unic agroindus 
trial. în calitate de organizator d
partid, cu secretarii si birourile orga
nizațiilor de bază din unitățile com
ponente, cu membrii consiliilor.

Constituirea consiliilor unice agro
industriale s-a făcut sub conducerea 
directă și sprijinul nemijlocit al 
comitetelor județene de partid. în 
lumina hotănrilor plenarei C.C. al 
P.C.R., comitetele județene de partid 
au datoria să sprijine in conti
nuare consiliile unice agroindustri
ale, să intensifice munca de con
ducere și îndrumare concretă a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a organelor de stat, a unităților agri
cole. să controleze sistematic modul 
în care acestea își îndeplinesc atri
buțiile. cum acționează pentru apli
carea concretă in viată a noilor mă
suri de îmbunătățire a conducerii și 
planificării unitare a agriculturii. De 
asemenea, consiliile populare, ca or
gane care, potrivit legii, răspund d" 
întreaga activitate economico-socială 
au datoria de a asigura condițiile 
necesare desfășurării cu cele mai bune 
rezultate a activității consiliilor unice 
agroindustriale și a unităților de pc 
teritoriul lor.

Nu peste multă vreme vor începe, 
lucrările de primăvară, care au o în
semnătate deosebită pentru recolta 
acestui an. Urmează o perioadă de 
muncă intensă pentru toti oamenii 
muncii din agricultură, consiliile 
uniâe agroindustriale, cu —Șprijinui 
activ al organelor și organizațiilor de 
partid, fiind chemate să desfășoare o 
activitate cit mai rodnică, astfel incit 
de la bun început să-și dovedească 
din plin eficiența, aceasta reflectin- 
du-se atit in calitatea lucrărilor exe
cutate. cit și in nivelul producțiilor 
ce Se vor obține in acest an.

Utilaje 
mînuite 
tinerei

de înalta tehnicitate
cu pricepere de muncitorii 
întreprinderi de utilaj greu 

din lași
Foto : S. Cristian

Record 
de

la extracția 
cărbune
brigăzii conduse de 
de la mina Motru-

Colectivul 
Ion Șcheau. 
vest, este autorul unui adevărat 
record de producție : in primele 
50 de zile ale anului, această bri
gadă a extras 55 000 tone cărbu
ne. ceea ce reprezintă mai mult 
de jumătate din realizările Între
gii mine. Acest succes a fost în
registrat intr-un abatai cu lun
gimea Lrop iți! ni de lucwdc peste

, IOD m<"un <;Jt record, de âstă- ”■ 
dată de tehnică minieră, din ba
zinul Metrului. Prin folosirea 
mai bună a utilajelor din dotare, 
precum și a timpului de lucru 
s-a obținut în luna ianuarie un 
randament pe post de 32 tone, iat 
de la începutul lunii februarie — 
de 33 tone, niveluri ce depășesc 
cu peste 50 la sută pe cele stabi
lite in plan.- (Agerpres)

a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Populară Bulgaria
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Vreți să vă mutați mai repede in case noi ? 
Dati o mină de ajutor constructorilor!» *

Paralel cu creșterea gradului de industrializare a construcțiilor, consiliile popu 
iare au luat și alte inițiative, care au dus Clujul 

construcția de locuințe
apartamente, fată 
mente prevăzute initial.

Toate aceste rezultate se datoresc 
măsurile luate pentru industriali
zarea construcțiilor, mecanizarea lu
crărilor și organizarea superioară a 
producției și a muncii, care au asi
gurat creșterea de la un an la altul 
a productivității muncii. Cu un efec
tiv mai mic cu 233 muncitori față d“ 
anul 1977. se va realiza în acest an 
un plus de 1 950 de apartamente fată 
de acum doi ani. Pentru creșterea 
gradului de industrializare, a fost 
creată o puternică bază proprie de 
producție, care asigură transferul 
manoperei de pe șantier in ateliere, 
unde se obține o productivitate ridi
cată. în 1980. se vor produce in poli
goanele proprii un volum de prefa
bricate de 6 ori mai mare fată de 
1977. Aproximativ 45 la sută din vo
lumul de locuințe ce se execută in 
acest an vor fi din panouri mari, iar 
în 1980 se va ajunge la 60 la sută. Se 
acționează ferm si pentru sporirea 
gradului de finisaj, tot în mod cen
tralizat. în poligoane și ateliere, re- 
alizindu-se elemente de betoane apa-

pe locul întii pe țară în

Pe șantierele construcțiilor de lo
cuințe și social-culturale din Cluj 
se lucrează și acum, iarna, cu ran
damente dintre cele mai ridicate. 
Au fost date în folosință cîteva sute 
de apartamente din cele 8 000 ce se 
vor realiza în acest an — cu peste 
1 000 de apartamente mai mult față de 
anul trecut. Constructorii clujeni, in 
frunte cu comuniștii, sint hotăriți ca 
și in acest an să se mențină fruntași 
pe tară. Incepind din anul 1976, planul 
la construcții de locuințe — plan ma
jorat de la an la an cu cite 1 000— 
1 500 de apartamente — a fost siste
matic realizat și depășit. Fată de 
prevederile primilor trei ani ai cinci
nalului. s-au dat in folosință, pină 
acum. înainte de termen. 4 750 
apartamente. Dacă și anul acesta 
planul va fi realizat sută la sută — 
și sint create pentru aceasta toate 
condițiile — înseamnă că pentru 
1980 vor rămîne do executat din 
plănui cincinal numai 1 800 de apar
tamente. Constructorii clujeni consi
deră că pot să realizeze, în 1980, 9 000 
de apartamente, ceea ce va însemna, 
in total, in acest cincinal. 34 000 de

de 27 500 aparta-

de

ESTE NECESAR, ESTE POSIBIL,

rente, turnate în relief, care sporesc 
estetica fațadelor.

— în acest an — ne spune tova
rășul inginer Grațian Șerban, direc
torul Trustului de construcții din 
Cluj-Napoca — tinind seama de in
dicațiile prețioase ale secretarului 
general al partidului date la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., de a asigu
ra incă de la început o organizare 
superioară a muncii, care să permită 
valorificarea cu maximă eficientă 
atit a dotării tehnice, cit și a forței 
de muncă și a timpului de lucru — 
practic, a principalilor factori care 
influențează in mod hotăritor reali
zarea planului de construcții de locu
ințe in fiecare județ — colectivul nos
tru s-a angajat să dea înainte de 
termen în folosință locuințele prevă
zute pentru acest an. Ne propunem să 
obținem un avans de 30 de zile la 
lucrările ce se predau beneficiarilor 
în semestrul I și de 30—60 de zile a 
celor din semestrul al II-lea. Ne-am 
propus — și ne vom ține de cuvi.it 
— ca toate lucrările prevăzute in 
plan să fie date in folosință cel mai 
tîrziu la 30 noiembrie. creîndu-se 
astfel condiții pentru pregătirea te
meinică a planului pe 1980. Țin să 
subliniez că trustul nostru are avan
tajul de a conlucra cu un institut de 
cercetare și proiectare, cum este cel

AI. MUREȘAN

ESTE AVANTAJOS (Continuare in pag. a V-a)

LUCRUL SIMULTAN LA MAI Cunoscuții 
anonimiMULTE MAȘINI

Pe fondul unor rezultate pozitive de ansamblu în activitatea eco
nomică. unele întreprinderi nu și-au îndeplinit ritmic sarcinile de plan, 
inregistrind in anul trecut și după prima lună a acestui an restante la 
producția fizică. Cauzele unor asemenea rămineri in urmă sint în 
bună măsură de natură organizatorică internă. O justificare pe care 
conducătorii intreprinderilor o invocă adesea este lipsa forței de muncă 
calificate la anumite meserii, care a determinat utilizarea cu randament 
scăzut a unor capacități de producție și, de aici, neindeplinirea sarci
nilor de plan.

Pornind de la asemenea realități, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat cu toată claritatea în cuvîntarea 
rostită la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 
August" că trebuie să se acționeze hotărît pentru extinderea lucrului Ia 
mai multe mașini. Trebuie create dispozitivele necesare, să se reorga
nizeze fluxul de producție, să fie reașezate mașinile, incit un muncitor 
să poată lucra la două, trei sau chiar la patru mașini. 'în acest sens, 
știința organizării producției și a muncii pune la dispoziția cadrelor de 
conducere din întreprinderi și o serie de alte căi ce pot fi urmate cu 
bune rezultate. Important este ca neîntîrziat să se treacă la măsuri 
concrete, și. peste tot unde este posibil, să fie extins lucrul la mai multe 
mașini. Ce experiență există ? Ce acțiuni sint necesare ? Ce avantaje pre
zintă acest sistem de lucru? — iată cîteva întrebări la care se răspunde în 
pagina a Il-a, consacrată acțiunii de extindere a lucrului la mai multe 
mașini.4
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țară a ocupat locul I, 
răgaz. Oamenii a- 
pricepere pământul 
cunoscut din plin 

la Sibiu și Craiova,

PICĂTURA DE CERNEALA

La „Electroputere" Craiova, în atelierul întrerupători de înalta

A intrat în tradiția țăranilor din Smirna, județul 
Ialomița, ca, in fiecare iarnă, să meargă in excursie, 
să umble, c— ’ . ’ ' ...............................
Europa. Da, cooperatorii < 
pentru rezultatele economice 
cerea cu celelalte cooperative 
își petrec cu folos zilele 
ceștia, care vara muncesc 
și ciștigă bine, după ce 
țara și frumusețile ei, poposind ... ____ ______,
la Suceava și Baia Mare, la Tulcea și Constanța, la 
București și pe Valea Prahovei, la Timișoara și Ora
dea, simțindu-se peste tot ca la ei acasă, invățind 
istoria patriei de la izvoarele ei, au luat acum la dru
meții și Europa. „Țăranul din Smirna — ne spunea 
mg. Vasile Berbecel, președintele cooperativei agri-

•’» J vt-vu c cui iiUf ou l/tCUIyU l-H, tfiUUU’f DliUj
cum le place să spună, prin țară și prin 

'.i din Smirna, unitate care 
' 1. --------  -j obținute in 1977 in intre-

din
de
cu
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cole — ca orice țăran de altfel, știe pe unde a trecut, 
dar nu uită de unde a plecat. Anul trecut am luat un 
autocar și am trimis pensionarii cooperativei in nordul 
Moldovei. Au stat trei zile. Și acum povestesc de 
cetățile lui Ștefan cel Mare, de frumusețile văzute. 
Ba, mai rid de moș Vasile ce stătea pe terasa hote
lului -Zimbru- din Suceava șl «bea cafea de parcă ar 
fi fost nu știu care ministru din vremea tinereții lui-".

în iarna lui 1976 țăranii din Smirna au fost in 
Bulgaria ; in 1977 in Ungaria ; anul trecut in U.R.S.S., 
iat acum, un grup de 40 pleacă la Praga șl Karlovy 
Vary, iar altul, de 42 de cooperatori, la Chlșinău și 
Odesa. Timp de cinci zile, fruntașii recoltelor bogate 
din Smirna, cum sint Voica și Voicu Boboc, Cecilia 
Mihalcea, Ion Știrbii vor vizita Cehoslovacia, iar Aron 
Gheorghe, Octavian Brucner, Victoria Pădureanu, Eleo
nora Berbecel, Vasilica Tercă șl Marin Lazăr — Uniu
nea Sovietică. Un amănunt nu lipsit de importanță : 
excursiile in străinătate sint atribuite ca premii 
celor mai harnici cooperatori, celor care, in 1978, au 
realizat mari producții de porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr etc.

Oamenii aceștia, ai căror părinți și bunici plecau 
rfe acasă, cindva, cu căruța doar la tirgul de la Slobo
zia și se suiau in tren numai atunci cind mergeau 
la armată, se plimbă acum prin Europa.

Plimbări pe care nu le-au visat, dar 
pentru munca lor dăruită ce aduce pe 
cit mai multă pline.

Cred Că unul din cele 
mai frumoase subiecte 
pentru scriitorii de azi din 
România il constituie abo
lirea sentimentului peri
mat al provincialismului, 
opera de mari proporții a 
transformării orașelor și 
tirgurilor de provincie în 
centre urbane puternic an
corate in viata modernă. 
Fălticenii semănau , foarte 
bine cu Oravița. Caranse
beșul cu Năsăudul sau 
Feteștii cu Orșova. Cîteva 
birje ațipite in spatele gă
rilor. citeva ulițe pline de 
praf, denumiri exorbitante 
prin ridicolul lor. de „fa
brici". date unor jalnice a- 
teliere de umplut sifoane 
sau de dărăcit lina, niște 
cafenele cu șobolanii aler- 
gind pe sub mese, 
asta era provincia de la 
cel mai sordid târg 
chiar la reședința de plasă 
si de județ.

Am amintit mai sus de 
Caransebeș. Pomenit încă 
în anul 1280 ca oraș, el 
n-avea în 1944 decît vreo 
zece mii de locuitori. O fă- 
bricută de cherestea, o ți- 
glărie și citeva „fabrici" 
de sifoane abia își trăgeau 
sufletul, sezoane întregi 
stind închise. Valoarea 
producției (industrie, agri
cultură, meserii artizana
le) nu depășea 2—3 
milioane Iei și orășe
lul se zbătea intr-o sărăcie 
lucie. Dacă un primar de 
pe vremuri izbutea să facă 
un podeț de lemn, să ex
tindă cu 10 stilpi rețeaua 
electrică, ori să care o sută 
de căruțe cu balast pe o 
stradă desfundată, realiză
rile primariatului său ciș- 
tigau proporțiile unor eve
nimente memorabile. Cu

vreo patru decenii în urmă 
puteam să pindesc pe stra
da principală ore intre«i 
pină să văd trecînd intr-un 
nor de praf un automobil. 
Singurul autoturism din 
oraș era al directorului 
Băncii poporale. In serile 
de vară oamenii (chiar și 
cei ce locuiau pe ..Corso", 
adică pe strada principală) 
își scoteau scaunele în fata 
porților și se întindeau la

Făgăraș. Călărași sau Slo
bozia, Tg. Jiu sau Ne
grești. Zalău sau Tg. Secu
iesc, Roman sau Buzău. 
Dar. să răminem la Ca
ransebeș nu ca la un e- 
xemplu ieșit din comun, 
nici ca la un model unic, 
ci tocmai ca la un numi
tor comun identificabil 
pretutindeni în provincia 
românească de azi.

Strategia partidului pri-

lioane de lei. In 1948, ea 
sălta Ia 8,5 milioane lei, 
pentru ca în 1965 să se ri
dice la 156 milioane 
lei. Unui contabil de 
la Combinatul siderurgic 
din Reșița, aces.te cifre nu 
i-ar spune mare lucru și 
nu l-ar lăsa mut de emoție. 
Dar imediat orgoliul meu 
de caransebeșan s-ar trezi 
și i-ar aminti că în 1978 
producția industrială a

la, bucuria afirmării în via
tă. conștiința personalității 
sale.

Nu cu multi ani în urmă 
m-am nimerit să fiu și eu 
în Caransebeș in ziua cînd 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a vizitat orașul. 
Fiecare localnic avea în 
mină măcar o garoafă sau 
un trandafir. A fost o săr
bătoare vibrantă a bucu-

Ascult vorba oamenilor, o as
cult și o urmăresc fără să vreau 
— pe străzi pline de forfotă, in 
autobuze aglomerate; vorbesc 
cu toții și spun ce au pe inimă, 
rostesc in ginduri cu care vin de 
acasă — ori poate tocmai pleacă; 
in drum spre lucru sau venind 
de la lucru, sau nimerind intim- 
plător in același loc, la piață, in 
magazine ; rezemați de un pe
rete sau ținindu-șe, de bară, in 
mașină, clătinindu-se cind ve
hiculul schimbă viteza sau sto
pează; trecindu-șt sacoșa dintr-o 
mină in alta; sau potrivind, cu 
o zvicnitură, tașca pe umăr, 
planșeta de desen sub braț;

însemnări de
LETAY Lajos

vorbă ca și cum la Caran
sebeș timpul stătea de 
veacuri încremenit pe loc. 
Intre scaunele lor și cele 
patru cimitire din oraș 
viata însemna în gradul 
cel mai adine numai mize
rie și suferință tăcută, 
crepitudine și visuri 
împlinite.

Despre acest climat 
varie am scris în i 
„Oraș de provincie", 
rută în 1955 la Editura Ti
neretului. și multi dintre 
cunoscutii mei din Caran
sebeș îmi amintesc de ea. 
spunindu-mi că acum e 
momentul potrivit să scriu 
o nouă carte, fiindcă abia 
acum am intr-adevăr ce să 
scriu despre destinul ora
șului de provincie, fie că 
el se numește Hațeg sau

vind dezvoltarea în 
puternic a tuturor zonelor 
tării, repartiția investiții
lor industriale cu precă
dere în regiuni și locali
tăți înapoiate, situate de 
veacuri la periferia activi
tății economice bogate și 
intense, au avut drept re
zultat. intr-un mod de-a 
dreptul spectacular, trezi
rea la viată a unui imens 
izvor de energie creatoare, 
transformarea rapidă a tu
turor locurilor unde nu se 
întimpla nimic în centre 
economice de o cuceritoa
re tinerețe, in focare ira
diante de civilizație și 
prosperitate.

Să nu uităm, măcar pen
tru o clipă, că in 1944, eco
nomia orașului Caransebeș 
nu producea decit 2—3 mi-

orașului meu a depășit UN 
MILIARD DE LEI și că în 
1979 ea va fi de l 371 817 000 
lei. Ei da. e o sumă! 
E clar ca lumina zilei că 
aici s-a declanșat o bătă
lie de mari proporții, și ea 
continuă încă, pentru ca 
locul unde nu s-a întimplat 
nimic să devină terenul 
unor transformări revolu
ționare în conștiința oame
nilor șl în peisajul geogra
fic. pentru ca ființa umană 
și natura din jurul său să 
fie reconciliate și recîști- 
gate definitiv pentru viață, 
pentru civilizație, fericire 
și prosperitate, pentru ca 
spiritul provincialist. de
suet. de resemnare și umi
lință să fie smuls de pe 
portretul omului, conferin- 
du-i-se din plin îndrăznea-

riei. a mîndriei și a speran
ței. Atunci, conducătorul 
iubit al partidului și al sta
tului, aplecat asupra ma
chetelor de sistematizare și 
dezvoltare a orașului sau 
cercetînd la fața locului 
amplasarea intreprinderi
lor proiectate, devenise, 
pentru inima mea plină de 
emoție, măcar pentru o zi 
concetățean al nostru, un 
om ferm hotărit să ne 
transforme visurile in reali
tate. Atunci s-a decis mo
dernizarea radicală a fă- 
bricutei de cherestea de la 
Balta Sărată si transforma
rea ei intr-un complex de 
prelucrare a 
atunci s-a hotărît 
întreprinderii de 
ții metalice, ca și 
marea localității

prestigios și modern 
tru de cercetare și produc
ție în domeniul pomicultu- 
rii si al zootehniei.

Anul trecut, in luna sep
tembrie. acest om prodigios 
și fără odihnă în munca de 
ridicare a întregii țări pe 
noi culmi de civilizație și 
progres a poposit din nou 
in orașul copilăriei mele, 
între timp, imaginile mi
nuscule de pe machete iși 
mutaseră locul in realita
tea grandioasă și fermă de 
pe teren. întreprinderea de 
construcții metalice iși de
pășise mult parametrii ini
țiali. devenind o modernă 
întreprindere de construcții 
de mașini, producătoare de 
boghiuri pentru 
tivele electrice, 
uzina, tovarășul ____
Ceaușescu le spunea mun
citorilor : „Numele Caran
sebeș de pe produsele 
dumneavoastră trebuie să 
reprezinte, atit pentru des
tinatarii din tară. cit și 
pentru cei din străinătate, 
o garanție fermă a înaltei 
calități, a bunei organizări 
a activității".

Nu cu multe zile în urmă 
am călătorit la Caransebeș. 
Nu cu multe zile în urmă 
presa a publicat știrea că 
orașul Caransebeș va avea, 
incepind din primăvara a- 
cestui an. un aeroport mo
dern. Nu cu multe zile în 
urmă, de la Caransebeș, pe 
adresa Comitetului Cen
tral. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, porneau citeva 
telegrame înaripate de 
nețărmurită dragoste pen
tru secretarul general al 
partidului. Muncitorii de la 
întreprinderea constructoa-

și cind aud o formulă chi
mică, aproape că văd. aievea, 
vibrind intre cele două frunți 
moleculele strălucitoare; căci 
este dimineață, lumea renaș
te iarăși, copiii merg la 
școală, părinții la lucru — 
sau, cu ochi încercănați, spre 
casă, după schimbul de noapte 
— și vorbesc, toți vorbesc, fie
care spune ce are de spus ; iar 
eu ii ascult, ii urmăresc și 
adaug la cifre, la schimbul de 
noapte, la procente, la piulițe, 
la metri pătrați și la metri cubi, 
adaug și eu ce am de adăugat, 
ce am.de spus, nu la pătrat, nu, 
ci doar așa, după cuviința : 
adaug și eu un reazem sub 
schele, o bucățică de mozaic din
tr-o construcție...

Iată oamenii anonimi, iată 
omul din mulțime, iată omul de 
toate zilele,, omul care intr-ade
văr se aseamănă atit de mult cu 
semenul 
o mie 
astfel 
singură 
stradă, prin curți de spitale sau 
săli de așteptare sau la ștrand ; 
și totuși, uite, aceștia trei de-aici, 
din fața librăriei, poartă conti
nente printre amintirile lor, 
orașe de ceață opalină, copaci 
cu forme ciudate ; celălalt, de 
colo, are triluri in virful degete
lor sau forme, sau modele și in 
ochi imaginea unor orașe viitoa
re sau formule matematice, sau 
șiruri de puieți dintr-o livadă, 
sau cine știe ce ; căci cine ar 
prididi să le memorizeze și să 
inșiruie toate despre cite vorbesc 
ei. Fiecare vorbește despre cite 
o lume 
univers 
oameni 
rației,

său, incit o sută sau 
sau o sută de mii de 
de oameni sint o 
mulțime omogenă, pe

întreagă, despre cite un 
; Uecare dintre acești 
aparent anonimi, subți- 
corpolenți, 

rași ca-n palmă: 
tă mulțime cu 
culori ; căci nu 
meni identici și 
aparte este identic 
sine însuși ; exemplar unic, de 
o inestimabilă valoare.

De multă vreme așa ii văd, tot 
mai mult așa ii văd pe oameni. 
Nici nu pot să-i văd în alt fel. 
Sint unul dintre ei. Sint una cu 
ei. cu toți.

bărboși sau 
intreagă aceas- 

milioane de 
există doi oa- 
fiecare univers 

mimai cu

j

cuvi.it
am.de
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PENTRU MAI BUNA FOLOSIRE A FURIEI UE MUNCA, PENTRU CREȘTEREA PRRRUCTIVITATII IN FIECARE UNITATE
ESTE NECESAR 
ESTE POSIBIL 
ESTE A VANTAJOS

LUCRUL SIMUL TAN LA MAI MUL TE MAȘINI
„Să fie create dispozitive la mașinile existente care să 

execute, concomitent, mai multe operații; să reorganizăm în 
așa fel fluxul de producție și să reașezăm mașinile, încît un 
muncitor să poată lucra la două, trei și chiar la patru mașini. 
Pe baza unui asemenea complex de mecanizare și automatizare, 
de reorganizare a fluxului tehnologic se va putea realiza crește
rea rapidă a productivității muncii".

„Prin măsuri organizatorice, 
în fiecare întreprindere 

poate fi extinsă polideservirea"
NICOLAE CEAUȘESCU

La început-la 2 mașini; apoi la 3; acum la 4
Și colectivul secției uzinaj-locomotive de la întreprinderea 

„23 August"-București nu și-a spus încă ultimul cuvint
Secția uzina i-locomotive de la în

treprinderea „23 August" din Capi
tală are dimensiunile unei fabrici. De 
ta directorul întreprinderii, ing. Carol 
bina, aflăm că secția de uzinaj-loco- 
motive a acumulat o valoroa

0 problemă de concepție...
9 Principalele linii tehnologice din cadrul secției — de roți 

dințate și axe cardanice — sînt organizate astăzi pe principiul 
lucrului la mai multe mașini;

• La linia de axe cardanice, 8 mașini sînt deservite de 
3 oameni pe schimb ;

• Dotarea cu utilaje și dispunerea acestora în flux au fost 
astfel concepute pentru a permite extinderea lucrului la mai 
multe mașini;

• în cadrul fiecărei linii au fost organizate nuclee tehnolo
gice distincte, specializate pe operații.

Cum se prezintă fluxul tehnologic la linia de roți dințate ?

Operația Număr de mașini Muncitori care le 
deservesc pe schimb

rectificare dantură 12 4
frezat dantură conică 5 2
frezat dantură cilindrică 4 1
mortezat MAG 3 1
mortezat interior 3 1
frezat caneluri si broșat 5 3

TOTAL 32 12

—. ^rganiztndu-se astfel activitatea 
— T>U «pune inginerul Valeriu Ungu- 
reana, șeful secției — s-a găsit 
..cheia" rezolvării a două probleme 
esențiale puse în fata colectivului 
nostru : în primul rînd, cum să creas
că producția la roti dintate corespun
zător triplării producției de locomo
tive în ultimii 5 ani ; în al doilea

...dar și de organizare și disciplină
în schimbul I. la cele 12 mașini de 

rectificare dantură lucrează cei doi 
frați Vochină. Nicolae și Ștefan, 
Awam Man si Florea Bucău.

— Acum cîțiva ani lucram la aceas- 
t» operație după principiul omul și 
mașina. își amintește muncitorul 
Avram Man. Dacă am fi menținut 
același principiu de organizare la 
rectificare ar fi trebuit să lucreze 12 
muncitori pe schimb. Toți, oameni de 
înaltă calificare, care să știe să ma
nevreze mașinile de mare perfor
mantă automate sau cu comandă pro
gram pe care Ie avem în dotare. La 
fel se punea problema si la frazare 
si la mortezare. în total ar fi trebuit 
peste 60 de muncitori. De care uzina 
avea nevoie în alte sectoare. în plus, 
era limpede pentru toată lumea că 
forța noastră, capacitatea profesio
nală a fiecăruia nu erau bine folosite 
atit timp cit supravegheam cîteva 
ore danturârea unui pinion. Și am 
propus conducerii secției să lucrăm la 
mai multe mașini...

Ideea a prins. Harnicii muncitori au 
demonstrat că se poate lucra conco
mitent la două mașini. Apoi, această 
acțiune s-a extins. S-a trecut la trei 
mașini. Acum se lucrează la patru 
mașini. Echipa a dovedit tuturor că 
ceea ce părea la început doar o am
biție, este acum o realitate practică.

Știți ce este un
Ion Păun are doar 23 de ani. Este 

muncitor de categoria IV și lucrează 
de citiva ani în linia de axe carda
nice. unde s-a introdus, de aseme
nea, sistemul de lucru Ia mai multe 
mașini. Prin organizarea nucleelor 
tehnologice.

— Care este operația principală pe 
oare o executați ?

— Eboșul. Ca timp este principală, 
dar la fel de importante sînt si cele
lalte două pe care le execut — 

să experiență în domeniul poli- 
deservirii masinilor-unelte. Care sînt 
avantajele ei. ce posibilități exis
tă pentru extinderea și generali
zarea acestei metode superioare de 
organizare ?

rînd. asigurarea forței de muncă ca
lificate necesare. Munca la mai multe 
mașini a fost singura soluție. Practic, 
pe aceleași suprafețe, prin dispunerea 
corespunzătoare a noilor utilaje, ace
lași număr de muncitori realizează o 
producție de roti dintate de trei ori 
mai mare.

de necontestat Șl Încă nu si-a spus 
ultimul cuvint!

— A trebuit să cunoaștem în primul 
rînd toate „secretele" utilajelor la 
care lucrăm — adaugă Ștefan Vochi
nă (în fotografia de sus). Apoi să or
ganizăm corespunzător munca în ca
drul echipei. Aprovizionarea cu scule 
și dispozitive, cu piese nu mai poate 
fi făcută la întîmplare. Programul de 
fabricație al fiecărui schimb îl cu
noaștem cu o zi înainte, așa că și a- 
ceastă problemă poate fi rezolvată 
corespunzător. Ca să nu mai vorbesc 
de disciplina pe care o reclamă lu
crul la mai multe mașini !

Ascultind acest tînăr muncitor care 
ne prezintă cu lux de amănun
te munca sa de zi cu zi nu 
poți să nu asociezi aceasta de 
faptul că el lucrează într-o echipă în 
care 3 muncitori au absolvit liceul, 
alti doi — școala de maiștri, iar 2 se 
pregătesc pentru admiterea la poli
tehnică. Fiecare din cei patru munci
tori din schimbul I au atestate pro
fesionale pentru nu mai puțin de 4 
meserii : de frezor, rabotor. mortezOr 
si rectificator. Sporurile de produc
ție. productivitatea înaltă, munca la 
mai multe mașini nu pot fi desprinse 
deci de pregătirea profesională exem
plară.

nucleu tehnologic?
lepuirea și rectificarea. De fapt, toate 
trei constituie operațiile finale ale 
axei cardanice înainte de a fi livrată 
la secția montaj locomotive.

— Care este durata celor trei ope
rații ?

— Eboșul durează 40 de minute, 
rectificarea 7, iar lepuirea. incluzînd 
și timpul de reglai. 20—25 de minute.

— Cum se desfășoară concret 
munca la cele trei mașini ?

— încep cu mașina de eboșat. Re- 

glarca mașinii, cu comandă program 
durează 2 minute, se prinde piesa, iar 
in următoarele 40 de minute, cit 
crucea cardanică se ebosează. există 
timp suficient pentru a rectifica o 
altă piesă și a executa și lepuirea.

'— Efortul pentru a executa cele trei 
operații este mare 1

— Concentrarea Sigur că da. este 
mai mare. Dar efortul fizic, nu ! Toa
te cele trei mașini sînt alăturate, la 
distante de 2—3 metri. Piesele le 
transport cu macaraua mobilă. în 
schimb, răspunderea mai mare pe 
care o am se regăsește și în retribuția 
sporită.
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Așa arată 
nucleele tehnologice 

lată în imaginea de mai 
sus șase mașini care alcă
tuiesc două nuclee tehno
logice. Alinierea mașinilor 
a fost făcută în ordinea 
succesivă a operațiilor, ur
mărind și dimensionarea e- 
gală a capacității de pre
lucrare. Cum se vede, sînt 
mașini ce execută opera
ții diferite, la care în 
condiții clasice de organe 
zare ar trebui să lucreze 
șase oameni într-un schimb. 
Aici, în secția uzinaj-loco
motive, cele două nuclee 
tehnologice din cadrul li
niei de axe cardanice sînl 
deservite numai de doi 
oameni pe schimb. Unul 
dintre ei, muncitorul Ion 
Păun, explică, în textul 
alăturat, cum își organi
zează munca. Concluzia 
principală : fără efort fizic 
suplimentar se asigură o 
triplare a productivității 
muncii și un cîștig supli
mentar pentru muncitori.

La recenta adunare generală a oa
menilor muncii de la uzinele „23 Au
gust". tovarășul Nicolae CeaUșescu a 
pus in fata acestui colectiv o sarcină 
deosebită : triplarea producției in " 
următorii ani. Și asa cum ne-a pre
cizat directorul întreprinderii, pentru 
realizarea acestei sarcini, un rol fi * 
portant îl va avea generalizarea în 
toate secțiile si sectoarele prelucră
toare ale întreprinderii a valoroasei 
experiențe cîstigate la uzinai-locomo- 
tiva — lucrul la mai multe mașini.

Dan CONSTANTIN

Reflectați asupra acestor calcule !
Comparativ cu sistemul organizatoric „omul și 

mașina", ce ar cîștiga economia prin extinderea lu
crului la mai multe mașini? lată cîteva calcule suges
tive, făcute în întreprinderi constructoare de mașini, 
care dețin cea mai însemnată pondere din mașinile- 
unelte existente in economie. în efectuarea acestor 
calcule am luat numai 50 la sută din mașinile-unelfe 
din această ramură, ținînd seama de faptul 
că nu toate întreprinderile dispun de un număr 
suficient de mașini pentru a impune polideservirea 
în condiții economice.

PRIN EXTINDEREA LUCRULUI LA TREI MAȘINI, SE POATE 
REALIZA O ECONOMIE RELATIVĂ DE FORȚĂ DE MUNCĂ, 

DUPĂ CUM URMEAZĂ:
— la strunguri carusel — 950 MUNCITORI
— la strunguri automate și semiautomate — 2 800 MUNCITORI
— la strunguri de copiat — 400 MUNCITORI
— la mașini de alezat și frezat orizontale — 1 300 MUNCITORI
— la mașini de frezat portale — 400 MUNCITORI
— la mașini de prelucrat roți dințate — 1 250 MUNCITORI

Așadar, numai prin extinderea polideservirii la cele 6 grupe 
de mașini în unități constructoare de mașini se poate obține 

un important disponibil de forță de muncă calificată:
PESTE 7000 DE STRUNGARI ȘI FREZORI

Prezentăm un punct de vedere al 
inginerului Nicolae GHIȚA. inspec
tor de stat șef pentru controlul gos
podăririi fondurilor fixe:

— Este un adevăr incontestabil că 
lucrul la mai multe mașini asigură 
și sporirea substanțială a indicelui de 
utilizare a fondurilor fixe productive 
și a productivității muncii. De aceste 
avantaje trebuie să țină seama îndeo
sebi întreprinderile care, din pricina 
lipsei de muncitori calificați în anu
mite meserii, nu folosesc în mod co
respunzător utilajele din dotare și 
nu își îndeplinesc nici sarcinile de 
plan. Dar, de fapt, toate unitățile 
economice, printr-o serie de măsuri 
organizatorice, pot crea condiții mun
citorilor de a lucra la mai multe 
mașini, echilibrîn- 
du-și mai bine 
schimburile și a- 

de productivitate 

vantajul muncito
rilor, care, lucrînd 
în acord global, 
pot realiza cîști- 
guri mai mari.

— Dacă eficien
ta unei astfel de 
organizări a mun
cii este certă, de 
ce nu este adop
tată in toate uni
tățile unde e posibil de aplicat ?

— Ca orice metodă superioară do 
organizare a muncii, și aceasta im
plică modificări în concepția organi
zatorică a producției, de la regîndi- 
rea logicii amplasării mașinilor in 
halele de producție la specializarea 
unor mașini pe tipuri de operații, la 
crearea unor dispozitive necesare în 
aceste condiții și pînă la organizarea 
de linii tehnologice in fluxul de fa
bricație. Deci, mai multă bătaie 
de cap. Problema trebuie privită însă 
mai nuantat : unitățile care au pro
ducție de serie mare și sînt dotate 
cu utilaje automate sau semiauto
mate, ori cu mașini specializate, pot 
mai lesne trece la aplicarea sistemu
lui lucrului la mai multe mașini. 
Este, de pildă, cazul fabricilor de 
organe de asamblare, de rulmenți, 

pentru a- 
desfășoară 
semiauto- 
mașini de

de textile. De altfel, 
ceste activități (care se 
la strunguri automate și 
mate, războaie 
filat ș.a.) sînt stabilite 
privire la lucrul la mai 
Prin aceste normative 
astfel organizată. încît 
tervenție la o mașină să coincidă cu 
timpul în care celelalte mașini lu
crează, fără a fi necesară suprave
gherea nemijlocită din partea mun
citorului. Dar și aplicarea acestor 
normative depinde de spiritul gospo

de țesut, 
normative cu 
multe mașini, 

munca este 
timpii de in-

în marea majori- 
care dețin aseme-

dăresc al fiecăruia, de capacitatea 
organizatorică a fiecărei conduceri 
de întreprinderi. Bunăoară, la între
prinderea de mecanică fină din 
Sinaia munca este astfel organizată 
încît un muncitor poate lucra conco
mitent la 7—8 strunguri automate, 
fată de circa 4 
tate a unităților 
nea strunguri.

— Ce se poate
care nu au o producție de serie 
foarte mare și nici nu dețin utilaje 
specializate?

— într-adevăr, pe măsură ce o 
mașină este mai complexă, univer
sală cum o numim adesea, timpii au
xiliari pentru prinderea piesei, re
glaj, centrare sînt mai mari în ra

face în unitățile

IATĂ CÎTEVA CONDIȚII OBLIGATORII: 
® Programarea fabricației pieselor să se facă 
în ioturi optime, pe criteriul omogenității teh
nologice • Amplasarea mașinilor - în linii de 
fabricație specializate • Echiparea mașinilor 
cu dispozitive adecvate • Maximă preocupa

re pentru calificarea muncitorilor

port cu timpul de prelucrare efec
tivă, ținînd deci mai mult mun
citorul „legat" de mașina respec
tivă. Dar și aici există soluții. în 
funcție de situațiile concrete, se 
poate trece la organizarea procesu
lui tehnologic pe linii de fabricație, 
la echiparea mașinilor cu SDV-uri 
specializate pentru anumite operații, 
astfel încît timpii pentru operații 
auxiliare să fie cit mai mici. O altă 
cale, cu un rezultat asemănător, o 
constituie programarea unor loturi 
optime de fabricație a pieselor, pe 
principiul tehnologiei de (trup. Să 
luăm exemplul roților dintate care 
se prelucrează pe freze. Timpul de 
prelucrare variază de la o oră pînă 
la cîteva zile. Este firesc deci ca 
producția roților dințate în atelierul 
de freze să poată fi astfel progra
mată încît un frezor să suprave
gheze un număr mai mare de 
mașini. Si asemenea soluții tehnolo
gice există și se aplică cu bune re
zultate la întreprinderea „Progresul" 
Brăila, la „1 Mai" Ploiești, la între
prinderea de dispozitive, ștante, ma
trițe si scule aschietoare — Focșani.

— Dar dacă intr-o întreprindere 
nu există și poate nici nu sînt ne
cesare mai multe mașini-unelte de 
același tip, mai este posibilă polide
servirea mașinilor?

— Și în acest caz se poate răs
punde afirmativ, cu condiția ca în 
paralel cu polideservirea să se vor
bească și despre policalificare. Iată, 
de pildă. întiinim frecvent în uni
tățile producătoare de utilaj tehno
logic piese care se prelucrează timp 
de mai multe zile pe mașini mari, 
cum sînt strungurile carusel. Practic, 
strungarul nu prea are ce face în 
acest răstimp. Este și în interesul 
Iui, pentru a ciștiga mai bine, să 
lucreze in perioada respectivă, dacă 
este calificat, și ca borwerkist pe o 
mașină alăturată, de pildă, o mașină 
de alezat și frezat. Problema nu tre
buie privită și soluționată numai la 
nivelul muncitorului respectiv. E- 

xistă adesea o 
rezolvare și mai 
bună, aceea de a 
se constitui echi
pe formate din- 
tr-un număr de 
muncitori specia
lizați sau polica- 
lifieati mai mlo 
decît numărul ma
șinilor și cărora li 
se încredințează o 
lucrare în acord 
global, de pildă, 
execuția unor pie
se mal complica
te care necesită 
prelucrări pe mai 
multe tipuri de 
mașini.

— Am putea deci spune că efi
ciența lucrului la mai multe mașini 
depinde in cele din urmă de cali
tatea muncii.

— Desigur, de calitatea muncii. 
Care și ea este determinată In bună 
măsură de activitatea de concepție 
tehnologică și de calificarea muncito
rilor care lucrează la mai multe ma
șini. Deci, pină la urmă ajungem la 
concluzia că întreprinderea trebuie 
să se ocupe serios de calificarea oa
menilor, de ridicarea pregătirii lor 
profesionale, dc policalificare dacă do
rește să pună activitatea productivă 
pe principii moderne, eficiente. Aș 
mai dori să fac o precizare. Dotarea 
exagerată cu mașini și utilaje nu este 
in măsură să stimuleze promovarea 
unor soluții organizatorice supe
rioare, cum este polideservirea ma
șinilor — așa cum s-ar putea crede. 
Dimpotrivă, existenta unui număr 
de fonduri fixe mai mari decît cele 
optim necesare atrage după sine ri
sipirea forței de muncă și neutili- 
zarea la potențialul maxim a capa
cităților de producție. Atitudinea de 
bun gospodar se manifestă acolo 
unde munca se organizează rational, 
științific la mașinile strict necesare, 
renunțîndu-se la cele care prisosesc.

Cornelia CÂRLAN



SCÎNTEIA — miercuri 21 februarie 7979 PAGINA 3

Telegrame adresate C. C. al P. C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Alături de întregul nostru popor, 

comuniștii, toti oamenii muncii din 
Capitala României socialiste au luat 
cunoștință cu adinca satisfacție Si 
bucurie de vizita efectuată de dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu, in 
tara Vecină si prietenă. Republica 
Populară Bulgaria, de rezultatele 
deosebit de rodnice ale noii intilniri 
la nivel înalt româno-bulgare — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R.

Expresie elocventă a politicii con
secvente a partidului si statului nos
tru de întărire a prieteniei si colabo
rării cu toate statele socialiste pe 
baza respectării neabătute a princi
piilor independentei si suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc si întra
jutorării tovărășești, noul dialog 
româno-bulgar deschide largi per- 

' spective pentru amplificarea relații
lor economice, politice si cultural- 
stiintifice dintre cele două țări, 
servind cauzei socialismului si păcii, 
colaborării dintre statele din Balcani, 
promovării unui nou tip de re
lații intre toate statele lumii.

Aprobind din toată inima si dind o 
înaltă apreciere modului strălucit în 
care acționați cu clarviziune si cute
zanță revoluționară pentru afirmarea 
politicii înțelepte a partidului si sta
tului nostru pe arena internațională, 
vizind edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, rezolvarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor cu 
care se confruntă omenirea. Înfăptui
rea dezarmării si lichidarea oricăror 
pericole de război, oamenii muncii 
din Capitală sint hotăriti ca. strins 
uniți in jurul partidului, al dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să facă totul 
pentru aplicarea în viată a politicii 
noastre interne și externe, convinși 
că aceasta corespunde ne deplin in
tereselor și aspirațiilor yitale ale na
țiunii noastre, ridicării României pe 
noi culmi de progres și civilizație.

înalta prețuire de care se bucură 
România socialistă în întreaga lume, 
cuvîntul ei tot mai stimat si apreciat 
pe toate meridianele globului sînt 
strins legate de numele dumneavoas
tră. mesagerul cel mai autorizat și 
ctitorul acestei politici, in care se re
găsesc cu fidelitate năzuințele de 
pace, colaborare și progres social ale 
poporului nostru, ale întregii ome
niri. Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că oame
nii muncii din Capitală vor acționa 
cu abnegație și hotărire in vederea 
realizării exemplare a sarcinilor de 
plan, și a angajamentelor asumate, 
întimpinind cea de a XXXV-a ani
versare a eliberării patriei si Con
gresul al Xll-lea al Partidului Co
munist Român cu noi și importante 
succese în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tarea României spre comunism.

Noua solie de pace, prietenie si co
laborare al cărei strălucit mesager 
ați fost, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în tara 
vecină și prietenă — Republica 
Populară Bulgaria — remarcabilele 
rezultate cu care s-a încheiat aceas
tă vizită oferă comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, români, maghiari 
și germani din județul Bistrita-Nă- 
săud, plăcutul prilej de a vă expri
ma profunda stimă, prețuire si res
pect pentru eforturile pe care le de
puneți. cu neasemuit sîrg. în folosul 
propășirii națiunii noastre, intr-un 
climat de pace, prosperitate si si
guranță — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN bistrita-năsaud al 
P.C.R.

Cu inimile pline de bucurie am 
urmărit, prin intermediul presei, ra
dioului și televiziunii, fructuosul 
dialog pe care 1-ati purtat cu tova
rășul Todor Jivkov. cu ceilalți con
ducători de partid și de stat bul
gari. ne-am simțit părtași la mani
festările de stimă și prețuire cu 
care v-au intimpinat oamenii mun
cii bulgari.

Exprimindu-ne încă o dată atașa
mentul profund fată de tot ceea ce 
partidul și statul nostru, dumnea
voastră personal, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
întreprindeți pentru binele și ferici
rea noastră, dorim să vă asigurăm 
că vom face totul pentru materiali
zarea in practică și în viitor a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului, vom depune întreaga ca
pacitate de muncă și creație în sco
pul îndeplinirii exemplare a sarci
nilor ce ne revin în actualul cinci
nal din hotărîrile celui de-al Xl-lea 
Congres și ale Conferinței Naționale.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Cluj, urmărind cu viu interes 
desfășurarea vizitei de prietenie pe 
care dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. ați 
întrenrins-o în tara vecină si priete
nă. Republica Populară Bulgaria, vă 
întimpină la întoarcere cu nemărgini
tă dragoste si cu entuziasmul încre
derii ferme în justețea politicii in
terne si externe a partidului și sta
tului nostru. în clarviziunea si devo
tamentul nemărginit cu care slujiți 
cauza ponorului român si militați 
pentru stabilirea unor relații frățești 
cu țările vecine, pentru colaborarea 
și înțelegerea pașnică dintre toate ță
rile lumii, pentru neatirnarea Si 
progresul tuturor națiunilor — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R.

Prin conținutul convorbirilor avute 
la cel mai înalt nivel, prin întilnirile 
cu oamenii muncii bulgari, prin re
zultatele cu care s-a încheiat vizita 
în tara vecină si prietenă, se deschid 
perspective noi pentru amplificarea 
conlucrării si cooperării româno- 
bulgare in cele mai diverse domenii 
de activitate — economic, tehnico- 
stiintific. cultură si invătămînt — în 
interesul prosperității popoarelor 
noastre, al păcii, securității si destin
derii. al socialismului si comunismu
lui. Comuniștii, toti oamenii din ju
dețul Cluj — muncitori, tehnicieni și 
ingineri, lucrători ai ogoarelor, cadre 
didactice, oameni de stiintă. artă si 
litere, tineri si virstnici. bărbați si 
femei, români, maghiari si de altă 
naționalitate — dau o înaltă prețuire 

activității pe care dumneavoastră ati 
desfăsurat-o în numele partidului, al 
statului si poporului nostru si vă în
credințează că nu vor precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din' pla
nul national unic pe anul 1979 si a 
angajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă, că vor munci cu pasiune, 
competentă si responsabilitate comu
nistă pentru a da viată obiectivelor 
stabilite in Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism, snorindu-si ne
contenit aportul lor la progresul si 
înflorirea civilizației si bunăstării în 
scumpa noastră patrie.

CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR, 
împreună cu întregul nostru popor, 
își exprimă adeziunea totală și pro
funda satisfacție față de rezultatele 
remarcabile cu care s-a încheiat noua 
vizită întreprinsă de dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Bulgaria. Continuare firească a în- 
tîlnirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
socialiste, întîlnirl și convorbiri care 
au dat, de fiecare dată, noi și puter
nice impulsuri adincirii legăturilor 
statornicite între partidele și statele 
noastre, recenta vizită, desfășurată 
sub semnul tradiționalelor relații de 
caldă prietenie dintre popoarele ro
mân șî bulgar, reprezintă o nouă 
confirmare a stimei și respectului 
reciproc, a voinței comune de a lărgi 

• Un eveniment de deosebită însemnătate in dezvoltarea tradiționalelor legături 
de prietenie, colaborare și bună vecinătate.

• Fierbinte omagiu adus secretarului general al partidului, președintele Republicii, 
pentru activitatea sa neobosită în slujba intereselor fundamentale ale poporului, 
ale cauzei socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

• însuflețite angajamente de a da viață obiectivelor Programului P. C. R. de dezvoltare 
multilaterală a patriei, de a acționa, prin toate forțele, pentru înfăptuirea întregii 
politici interne și externe a partidului și statului.

necontenit colaborarea dintre țările 
noastre, un exemplu de conlucrare 
rodnică între țările socialiste, închi
nate progresului și păcii în Balcani 
și în întreaga lume.

Este pentru noi. pentru toti oamenii 
muncii, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, organizați în sin
dicate, un minunat prilej de a ne 
exprima mîndria de a vă avea în 
fruntea partidului și a tării pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai destoinic 
și iubit fiu al poporului, care ne con
duceți cu hotărîre, înțelepciune și 
înaltă responsabilitate spre cele mai 
mari împliniri, așezînd România în 
rîndul țărilor care se bucură de un 
imens și binemeritat prestigiu în în
treaga lume.

Fiind conștîenți că politica Internă 
și externă a partidului și statului 
nostru corespunde întru totul năzuin
țelor și aspirațiilor de libertate, pro
gres și pace ale poporului nostru, 
sindicatele din tara noastră vă în
credințează, tovarășe secretar gene
ral, că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a-și îndeplini în mod exem
plar toate sarcinile ce le revin din 
această minunată politică, din hotă
rîrile adoptate de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui, pentru a-și spori contribuția la 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea spre 
comunism a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Comuniștii suceveni, toți locuitorii 
frumoaselor meleaguri aie tării de 
sus — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R. — vă exprimă adinca lor 
recunoștință, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, cel mai 
iubit fiu al poporului român, mili
tant neobosit pentru cauza socialis
mului și păcii în lume, pentru modul 
strălucit în care, și cu acest prilej, 
ați dat expresie, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, mesajului de 
prietenie și colaborare al poporului 
român în țara vecină, R. P. Bul
garia.

întimpinîndu-vă cu călduroasa 
urare de „bun venit" pe glia stră
moșească, organizația județeană de 
partid Suceava vă raportează că în
treprindem în continuare noi măsuri 
de perfecționare a întregii activități 
industriale, că, așa cum ati indicat 
la recenta Plenară a Comitetului 
Central al P.C.R., am constituit con
siliile unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste, toate acestea repre- 
zentînd garanții ferme ale contribu
ției sporite pe care sîntem hotăriti 
să o aducem la înălțarea pe noi trepte 
de bunăstare materială și spirituală 
a națiunii noastre, Ia traducerea în 
fapt a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, pe care 
o promovați cu o inegalabilă consec
vență, înțelepciune și spirit revolu
ționar.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se a- 
rată : Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe această străveche vatră a 
neamului românesc, asemenea Între
gului nostru popor, au urmărit cu 
viu interes și profundă satisfacție 
vizita de prietenie pe care dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ati între

prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria, tară vecină și prietenă și 
ne exprimăm din adincul inimii de
plina aprobare fată de rezultatele 
acestui nou și rodnic dialog la nivel 
înalt

Căldura si dragostea cu care ati 
fost înconjurați pretutindeni in tara 
prietenă, imagine luminoasă a înal
tei aprecieri de care dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă bucurați pe 
toate meridianele globului, ca una 
din cele mai proeminente personali
tăți ale contemporaneității, mesajul 
de pace și prietenie pe care 1-ati 
purtat în numele întregului popor ne 
umplu inimile de vibrantă mindrie 
patriotică, na dau certitudinea îm
plinirii aspirațiilor și idealurilor 
noastre de pace, prietenie. înțelege
re și colaborare între popoare. Con
tribuția dumneavoastră hotărîtoare 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru se înscrie în cartea 
de aur a tării, marcind pregnant pe
rioada cea mai fertilă și bogată în 
înfăptuiri în istoria patriei.

Urmînd neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viată, comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul Vîlcea. asemenea în
tregii noastre națiuni socialiste, sînt 
hotăriti să facă totul pentru transpu
nerea în viată a politicii interne și 
internaționale a partidului și statu
lui nostru. întimpinind cu noi si im
portante succese în muncă cel de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Colectivul de oameni ai muncii din 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
BUCUREȘTI a urmărit cu vie emo
ție si mîndrie patriotică desfășurarea 
vizitei pe care ati întreprins-o. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria. Oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră au luat cunoștință cu deplină 
satisfacție de conținutul convorbirilor 
la nivel înalt, care evidențiază evo
luția ascendentă a colaborării româ
no-bulgare. prin realizarea în termen 
a obiectivelor ce se construiesc in 
comun, aceasta coresnunzînd intere
selor ambelor țări, constituind, tot
odată, un aport însemnat la cauza so
cialismului. la întărirea păcii în lume.

Noi. comuniștii, toti cei peste 17 000 
de muncitori, ingineri si tehnicieni 
din această citadelă a industriei con
structoare de mașini, cu puternice 
tradiții revoluționare, vă asigurăm, 
mult iubite sl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. urmînd 
exemplul dumneavoastră de patriot 
înflăcărat, de apărător consecvent al 
intereselor vitale ale poporului ro
mân. al cărui fiu devotat sînteti. în
suflețiți de participarea dumneavoas
tră la recenta adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii din 
întreprinderea noastră, de îndemnu
rile și sfaturile dumneavoastră, vom 
depune întreaga noastră putere de 
muncă înfăptuirii neabătute a politi
cii partidului și statului nostru, pen
tru înfăptuirea Programului Partidu
lui Comunist Român de ridicare a 
Românjei socialiste pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Consiliul de conducere al MINIS
TERULUI APARARII NAȚIONALE, 
în numele întregului personal al ar
matei. își exprimă satisfacția deplină 
fată de rezultatele rodnice ale vizitei 
de prietenie efectuate de dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Bulgaria. Asemenea întregului popor, 
armata tării vede în rezultatele aces
tei vizite o nouă și elocventă expre
sie a dezvoltării fructuoase, pe mul
tiple planuri, a colaborării, solidari
tății și prieteniei dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre partidele 
și popoarele celor două țări, o nouă 
contribuție la consolidarea păcii și 
cooperării pașnice în Peninsula Bal
canică, în întreaga Europă. Și cu 
acest prilej a ieșit în mod elocvent 
în evidentă consecventa cu care mi
litați pentru înfăptuirea neabătută a 
orientărilor programatice reafirmate 
de Congresul al Xl-lea și Conferința 
Națională ale partidului cu privire la 
dezvoltarea amplă a conlucrării cu 
toate țările socialiste pe baza depli
nei egalități, stimei, respectului re
ciproc si încrederii tovărășești.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe secretar general al partidului, 
că toti cei ce-și slujesc patria sub 
faldurile mîndrului nostru tricolor, 
manifestîndu-șl întreaga adeziune 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului, sînt hotăriti 
să muncească fără preget pentru în
făptuirea sarcinilor rezultate din Pro
gramul partidului, pentru a ridica pc 
o treaptă calitativ superioară între
gul proces de instruire și educare, 
disciplina și ordinea militară, capa- 

cîtatea de luptă a unităților și mari
lor unități, armata fiind totdeauna 
gata ca, la chemarea patriei, a parti
dului. la ordinul dumneavoastră, to
varășe comandant suprem, să înde
plinească Orice misiune încredințată, 
să străjuiască cu fermitate cuceririle 
revoluționare, independența și suve
ranitatea Republicii Socialiste Româ
nia.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL P.C.R. se spu
ne : însotindu-vă cu sentimentele lor 
de dragoste și prețuire, comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul Ilfov 
au urmărit cu viu și deosebit interes 
vizita pe care ati făcut-o. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Populară Bulgaria.

Manifestările de stimă si prețuire 
cu care ati fost înconjurat pretutin
deni, ambianta plină de căldură și 
cordialitate care a caracterizat în
treaga desfășurare a vizitei, rezulta
tele sale fructuoase evidențiază 
trăinicia prieteniei româno-bulgare. 
rolul determinant al întîlnirilor dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu to
varășul Todor Jivkov în dezvoltarea 
continuu ascendentă a acestei prie
tenii.

Exprimăm întreaga noastră satis
facție. deplinul nostru sprijin pentru 
accentul pus în cadrul convorbirilor 
pe dezvoltarea si diversificarea con
tinuă a colaborării economice — cu 
deosebire a cooperării și specializării 
în producție — ca temelie trainică a 
legăturilor prietenești româno-bul
gare. Impulsul dat de recenta dum

neavoastră vizită in Bulgaria colabo
rării economice si tehnico-stiintifice 
a tării noastre cu această tară își va 
găsi o fructuoasă împlinire în ridi
carea pe o treaptă superioară a în
tregii activități de edificare a mari
lor Obiective industriale comune. 
Sîntem mîndri că unul din aceste 
obiective — materializînd inițiativa 
dumneavoastră — este amplasat în 
județul nostru, la Giurgiu, si vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe se
cretar general, că vom face totul 
pentru edificarea Ia termenul prevă
zut și în cele mai bune condiții ă 
modernei întreprinderi de mașini 
grele.

Cuvîntul nostru de dragoste și pre
țuire pentru dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
îsi va găsi deplina acoperire în fapta 
noastră de muncă. în tot ceea ce vom 
realiza ne tărimul construcției econo
mice. al dezvoltării acestui județ de 
la Dunăre.

Angajați cu toată flinta lor în în
făptuirea hotărîrilor Plenarei Comi
tetului Central al P.C.R. din 1 fe
bruarie si a indicațiilor date de 
dumneavoastră. ilfovenii sint hotăriti 
să facă din acest an anul producții
lor record în industrie si agricultură, 
să întîmpine a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
Xll-lea al partidului cu noi și im
portante succese.

în . telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA al P.C.R. se 
spune : Vizita de prietenie efectuată 
de dumneavoastră. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Bulgaria confirmă încă o 
dată trăinicia și profunzimea relații
lor de prietenie, solidaritate și cola
borare multilaterală dintre popoarele 
român și bulgar și oferă oamenilor 
muncii din județul Dîmbovița minu
natul prilej de a exprima profunda 
satisfacție și recunoștința fierbinte 
fată de rodnicele rezultate ale aces
tei vizite. înalta stimă și mîndria 
patriotică de a vă avea în fruntea 
partidului și a statului, pe dumnea
voastră. cel mai iubit fiu al poporu
lui român.

împreună cu întregul nostru popor, 
toti cetățenii acestor străvechi și 
glorioase meleaguri românești, in 
frunte cu comuniștii, dau o înaltă 
prețuire rezultatelor vizitei și con
vorbirilor avute cu tovarășul Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, privind 
realizarea sarcinilor fundamentale 
stabilite în domeniul colaborării eco
nomice. a lucrărilor de construire în 
comun a unor obiective industriale, 
adîncirea pe mai departe a cooperă
rii și specializării în producție, a 
schimburilor reciproce de mărfuri și 
a colaborării tehnico-științifice între 
cele două țări prietene.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii dîmboviteni. aseme
nea întregului nostru popor.' puternic 
mobilizați de organele și organiza
țiile de partid. însuflețiți de înaltul 
exemplu de activitate, dăruire și 
abnegație revoluționară pe care ni-1 
oferiți zi de zi. vor adăuga înfăp
tuirilor de pînă acum in dezvoltarea 
economico-socială a județului noi 

realizări, întîmpinînd marile eveni
mente politice din acest an — Con
gresul al Xll-lea al Partidului Co
munist Român și a XXXV-a aniver
sare a eliberării patriei — cu noi și 
tot mai mari succese.

Comuniștii, oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI, alături de în
tregul popor. își exprimă cu îndrep
tățit temei satisfacția fată de rezul
tatele vizitei întreprinse de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Republica 
Populară Bulgaria. Vizita in tara 
prietenă a evidențiat din nou trăi
nicia prieteniei româno-bulgare. care 
si-a găsit expresii elocvente în am
bianta plină de căldură. în manifes
tările de profundă stimă si cordiali
tate cu care ați fost pretutindeni în
conjurat.

Ne exprimăm deplina adeziune 
fată de rezultatele convorbirilor cu 
conducătorii de partid si de stat bul
gari si sîntem convinși că acestea 
vor contribui la deschiderea unor 
orizonturi mai largi ale colaborării, 
la extinderea și aprofundarea rela
țiilor dintre partidele și popoarele 
noastre.

Cu acest prilej, ne angajăm că 
vom depune întreaga noastră price
pere si energie pentru a transpune 
în fante sarcinile si angajamentele 
asumate, de a produce mașini si uti
laje complexe, cu parametrii tehnico- 
economici la nivelul cerințelor actua
lei revoluții stiintifico-tehnice. adu- 
cîndu-ne în acest mod contribuția la 

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R se 
spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Buzău au primit 
cu sentimente de mîndrie patrio
tică rezultatele vizitei dumneavoas-, 
tră in Republica Populară Bulgaria, 
tară vecină și prietenă, de care ne 
leagă îndelungate tradiții de luptă 
și idealuri revoluționare. Dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre cele două 
țări și popoare, frecventele întîlr 
niri dintre dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășul Todor Jivkov, repre
zintă un model de colaborare': și 
conlucrare fructuoasă între două 
țări vecine și prietene. Locuitorii 
județului Buzău își exprimă deplina 
convingere că aceste intîlniri și con
vorbiri vor imnulsiona si conlucra
rea dintre România și Bulgaria pe 
plan internațional, pentru realizarea 
unei politici de pace, destindere, 
bună vecinătate și înțelegere între 
toate națiunile lumii.

Aducindu-vă un fierbinte oma
giu pentru inestimabila contribuție 
Ia elaborarea și înfăptuirea poli
ticii intern© și externe a partidului 
și statului nostru, pentru valoroasele 
dumneavoastră initiative în soluțio
narea celor mai arzătoare probleme 
ale contemporaneității. vă asigu
răm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a transpune în 
viată istoricele hotărîri ale Con
gresului al Xl-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru a în
făptui angajamentele ce ni le-am 
asumat in întrecere in acest an ho- 
tărîtor al cincinalului. Sîntem hotăriți 
ca si în continuare să acționăm cu 
fermitate pentru aplicarea întocmai 
a indicațiilor dumneavoastră, a 
Hotărîrii recentei Plenare a Comite
tului Central al partidului privind 
perfecționarea conducerii, planifi
cării și organizării unitare a activi
tății din agricultură.

Strîns uniți în jurul conducerii 
partidului, urmînd neabătut indica
țiile și orientările dumneavoastiă 
clarvăzătoare, vom munci cu abne
gație și dăruire revoluționară pen
tru ridicarea patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație, vom 
face totul pentru a contribui la afir
marea ei demnă în rîndul națiunilor 
lumii.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL CENTRULUI UNIVER
SITAR BUCUREȘTI se spune : Co
muniștii, cadrele didactice și studen
ții din Centrul universitar București 
au urmărit ou deosebit interes și cu 
îndreptățită mîndrie patriotică vizita 
de prietenie întreprinsă. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Bulgaria. întilnirile și 
convorbirile dumneavoastră cu tova
rășul Todor Jivkov au devenit tra
diționale. evidențiind, de fiecare dată, 
trăinicia prieteniei româno-bulgare, 
extinderea și aprofundarea relațiilor 
de colaborare între țările noastre so
cialiste. vecine Si prietene. Manifes
tările de profundă stimă și cordiali
tate cu care ati fost pretutindeni în
tâmpinați și înconjurați constituie ex

presia grăitoate a sentimentelor fră
țești nutrite reciproc de către po
poarele român și bulgar, mărturie 
incontestabilă a rolului dumneavoas
tră de conducător încercat al Româ
niei socialiste și al partidului ei co
munist, de exponent strălucit pe are
na mondială al unei consecvente po
litici de colaborare și pace.

Ne exprimăm deplina adeziune la 
politica partidului și statului nostru, 
strălucit exprimată și de data aceas
ta in rezultatele vizitei, jn Comuni
catul comun. Rodnica colaborare ro- 
mâno-bulgară in domeniile politic, 
economic, tehnico-știintific si cultu
ral poartă pecetea consecventei cu 
care militați în fruntea partidului și 
statului pentru dezvoltarea si ampli
ficarea relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală cu țările și po
poarele vecine, cu toate țările socia
liste si popoarele lumii. în lupta pen
tru triumful cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. Ne angajăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
transpune în viată politica partidului, 
pentru continua înflorire a României 
socialiste. La locul nostru de muncă, 
în amfiteatre, laboratoare, pe șan
tiere de construcții. în fabrici si uzine, 
instituții de cultură, vom depune efor
turi susținute pentru a fi la înălți
mea marilor comandamente ale dez
voltării societății noastre.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată: 
Comuniștii, toti oamenii muncii de 
pe străvechile meleaguri ale jude
țului Alba, urmărind cu viu in
teres desfășurarea recentei vizite de 

prietenie efectuată de dumneavoastră 
în Republica Populară Bulgaria. își 
exprimă, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. deplina 
satisfacție si adinca recunoștință 
fată de rezultatele rodnice care au 
încununat această tradițională solie, 
întreaga vizită, convorbirile si înțe
legerile convenite la cel mai înalt 
nivel sint in totală concordantă cu 
principiile fundamentale ale politicii 
interne si externe a partidului si 
statului nostru, constituie o măreață 
pildă de statornică si fructuoasă 
prietenie între partidele, țările si 
popoarele noastre vecine, angajate 
cu toate forțele în nobila operă de 
edificare a societății socialiste si co
muniste. sere binele si fericirea oa
menilor muncii de pe ambele 
maluri ale Dunării, devenită simbol 
al frăției, păcii si colaborării trainice 
pe multiple planuri.

Acordînd o înaltă apreciere rezul
tatelor de seamă ale acestui nou dia
log _ româno-bulgar. vă asigurăm, 
încă o dată, iubite conducător al 
partidului si statului nostru, că oa
menii muncii din orașele si satele 
județului Alba — români, maghiari, 
germani — însuflețiți de succesele 
deosebite obținute în perioada care 
a trecut din acest an in marea în 
trecere socialistă, puternic mobilizați 
de îndemnurile adresate de dumnea
voastră la Plenara Comitetului Cen
tral din 1 februarie a.c.. sînt ferm 
hotărîți să-și consacre întreaga pu
tere de muncă si creație îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan pe 
acest an si ne întregul cincinal, con
vinși fiind că. ne această cale, aduc 
o contribuție de preț la ridicarea 
scumpei noastre patrii ne culmile 
progresului si civilizației socialiste, 
Ia salvgardarea cauzei păcii si co
laborării între popoare.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI 
PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN 
TRANSPORTURI, alături de între
gul nostru popor. își manifestă de
plina satisfacție fată de rezultatele 
rodnice ale vizitei întreprinse de 
dumneavoastră, mult stimate’tova
rășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu. în Repu
blica Populară Bulgaria, care mar
chează un nou si important moment 
în dezvoltarea relațiilor de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre țările și 
popoarele noastre. Ne îndeplinim o 
înaltă datorie patriotică, exprimîn- 
du-vă acum. Ia întoarcerea în patrie, 
întreaga adeziune fată de tot ceea 
ce ați întreprins în dezvoltarea dia
logului și cooperării bilaterale. în 
promovarea unei politici de pace și 
colaborare între poporul român și 
poporul bulgar. între toate popoare
le lumii.

Adresîndu-vă dumneavoastră și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
calde mulțumiri fată de activitatea 
neobosită în slujba națiunii române, 
a păcii și colaborării intre popoare, 
ne angajăm să transpunem în viață 
prețioasele dumneavoastră indicații 
referitoare la necesitatea îmbunătă
țirii activității de cercetare, astfel 
ca sarcinile actualului cincinal — 
cincinalul revoluției tehnico-știintifi- 
ce — să fie realizate în cele mai 
bune condiții.

Cu deosebită satisfacție și mîndrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul, Galați au 
luat cunoștință de strălucitele rezul
tate ale vizitei de prietenie pe care 
ați întreprins-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in tara vecină si 
prietenă. Republica Populară Bulga
ria. și își exprimă întreaga lor ade
ziune fată de politica generală a 
partidului și statului nostru, politică 
ce își găsește în dumneavoastră un 
strălucit promotor — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R.

Dialogul fructuos pe care 1-ati pur
tat cu conducerea de partid șl de 
stat a Republicii Populare Bulgaria, 
ideile prețioase cuprinse în Comu
nicatul comun dat publicității afirmă, 
încă o dată, însemnătatea convorbiri
lor și întîlnirilor sistematice la cel 
mai înalt nivel, ca mijloc principal 
de a participa la construirea unui cli
mat de pace și înțelegere între po
poare. constituind un viu exemplu de 
promovare superioară a unor relații 
de bună vecinătate și cyooperare in
ternațională.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să ne exprimăm 
profunda noastră admirație fată de 
consecventa și fermitatea revoluțio
nară cu care militați pentru înfăp
tuirea prevederilor Declarației de la 
Moscova a Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Var
șovia, privind asigurarea unei co
tituri botărîtoare în acțiunile des
tinate încetării cursei înarmărilor, 
pentru aplicarea integrală a Actului 
final de la Helsinki, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
securității si înțelegerii.

în numele comuniștilor, al celor
lalți oameni ai muncii. Comitetul 
județean de partid Galați se anga
jează in fata dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
transpună in viată, cu responsabili
tate și dăruire, politica internă și 
externă a partidului. Vom face totul 
pentru a contribui cu întreaga noas
tră energie la opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului nostru — ro
mâni. germani, maghiari, sîrbi si de 
alte naționalități — COMITETUL 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. își 
exprimă deplina satisfacție pentru 
rezultatele fructuoase ale vizitei pe 
care ati făcut-o. împreună cu sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu. în 
Republica Populară Bulgaria. Im
portant eveniment politic în cronica 
tradiționalelor legături de prietenie 
si colaborare frățească dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
nouă solie de prietenie a ilustrat cu 
putere. încă o dată. înalta prețuire 
de care vă bucurați pe plan interna
tional ca mesager strălucit al po
porului român, al întăririi relațiilor 
de cooperare multilaterală intre ță
rile socialiste, al cauzei păcii în lume. 
Primirea deosebit de călduroasă ce 
vi s-a rezervat pe tot parcursul vizi
tei. manifestările de profundă stimă 
și cordialitate cu care ati fost, încon
jurați pretutindeni sint dovezi incon
testabile ale sentimentelor de caldă si 
frățească prietenie pe care le nutresc 
unul fată de altul popoarele român 
si bulgar.

întilnirile avute, convorbirile pur
tate la cel mai înalt nivel au eviden
țiat. din nou. poziția constructivă a 
României socialiste în solutionarea 
problemelor internaționale, actuale 
și de perspectivă, contribuția pe care 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, o aduceți necon
tenit la afirmarea puternică în. lume 
a principiilor politicii exte.rne a 
partidului și statului nostru, la creș
terea continuă a prestigiului mondial 
al României, la promovarea idealu
rilor nobile ale păcii. înțelegerii și 
colaborării între popoare.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că muncitorii, țăra
nii si intelectualii, toti oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. din județul nostru. în „frunte 
cu comuniștii, vor desfășura 6 neo
bosită activitate pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin în 
toate domeniile, pe baza hotărîrilor 
si orientărilor stabilite de cel de-al 
Xl-lea Congres și Conferința Națio
nală ale partidului. în vederea creș
terii contribuției județului Timiș la 
ridicarea patriei noastre socialiste pe 
noi trepte ale progresului si civiliza
ției.

în telegrama ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ CHIMIC „GRIVTȚA 
ROȘIE" BUCUREȘTI se spune : 
Comuniștii. întregul nostru colectiv 
vă exprimă profunda gratitudine 
pentru remarcabilele rezultate ale 
vizitei întreprinse de dumneavoas
tră. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu. în Republica Populară 
Bulgaria, pentru bilanțul fructuos al 
acestei vizite, care se înscrie ca o 
nouă si inestimabilă contribuție la 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
si colaborare dintre poporul român 
si poporul bulgar, dintre toate țările 
socialiste si popoarele lumii.

Noi. cei ce muncim la ..Grivița 
Roșie", apreciem in mod deosebit 
activitatea rodnică desfășurată în 
cadrul vizitei în Bulgaria si acordăm 
o înaltă apreciere rezultatelor aces
tei noi solii de prietenie si colabo
rare a poporului român si vă asigu
răm. mult stimate si iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceausescu, 
că vom acționa cu fermitate si ener
gie pentru înfăptuirea tuturor Sar
cinilor ce decurg din realizarea în 
comun a importantelor obiective eco
nomice, adincirea cooperării si spe
cializării in producție.

Ne angajăm în fata dumneavoas
tră. iubite conducător, că vom face 
totul pentru îmbunătățirea continuă 
a activității noastre de producție, că 
vom îndeplini consecvent, cu răspun
dere comunistă, indicațiile pe care 
ni le-ati dat cu ocazia vizitelor de 
lucru în întreprinderea noastră, ală- 
turind întreaga noastră putere de 
muncă efortului plenar si creator al 
poporului român, hotărît să întîmpi
ne cu noi si mărețe realizări cel 
de-al Xll-lea Congres al partidului 
și cea de a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei, pentru înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.
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CE PIESE URCĂ PE SCENA FAZEI JUDEȚENE ?
Spectacole inspirate din temele
Despre calitatea repertoriului 

abordat de formațiile artistice gălă- 
țene participante în faza județeană 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" se poate vorbi mai ales 
în cazul echipelor de teatru. Reper
toriul a cîștigat în echilibru, în ar
monie, cu efect asupra calității ac
tului artistic. Este de semnalat, tot
odată că lucrările dramatice la care 
s-a apelat fac parte nu numai din 
listele de recomandări trimise de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, dar și din rindul pieselor apă
rute ulterior sau create de către au
torii locali. Acestor precizări, făcute 
de către Ion Petrulias, directorul 
centrului județean de îndrumare a 
creației populare și mișcării artistice 
de masă. îi mai adăugăm una. și 
anume, faptul că in actuala ediție 
s-a manifestat mai multă grijă de a 
nu monta același text la două for
mații de teatru, realizindu-se deci o 
mai mare varietate de spectacole, 
între lucrările apreciate și promovate 
ca spectacole în faza județeană, re
marcăm piese ca „Frumoasele olan
deze" de Gh. Vlad, pusă în scenă 
de căminul cultural din Tulu- 
cești. „Cîntec de om bătrîn" de Va
lentin Munteanu, la căminul cultural 
Piscu, „Cetatea" de Calistrat Cos- 
t.in. la sindicatul grupului de șantiere 
construcții industriale Galați. „Tai
na" dc Horia Stancu. la școala popu
lară de artă Galați. „Drumul încre
derii" de George Genoiu la sindica
tul învățămîntului Galati, precum și 
cea a autorului gălătean Mircea Io- 
nescu. „Norocul trecătorului din 
zori", care a văzut lumina rampei pe 
scena casei de cultură a sindicatelor 
în interpretarea formației de teatru 
de aici. Pe lingă preocuparea pentru 
calitatea repertoriului trebuie să 
adăugăm și creșterea numerică a 
echipelor promovate in cadrul fazei 
județene — peste 40 formații de 
teatru — adică o sporire de mai bine 
de 50 la șută fată de numărul celor 
prezente în faza județeană la ediția 
anterioară. Vorbind despre echipele 
de teatru remarcăm și o noutate : 
prezenta în faza județeană a trei for

actualității
mații de teatru de păpuși (din comu
nele Valea Mărului. Frumusița si a 
sindicatului învățămînt Galați), pre
cum și grija deosebită pe care au 
acordat-o pregătirii formațiilor actorii 
Teatrului dramatic din Galați în frun
te cu Mihai Mihail. Lucian Temelie. 
Eugen Popescu Cosmin, Vlad Vasiliu, 
Gh. V. Gheorghe ș.a.

Și în cadrul brigăzilor artistice 
este de remarcat o anumită creștere 
a calității repertoriului, a eficienței 
Iui educative izvorîte din actualitatea 
problemelor pe care le ridică în fața 
oamenilor. Ele sînt inspirate în mai 
mare măsură din viața economică a 
unităților, au devenit măi combative, 
mai concrete. Exemple de asemenea 
frumoase pre^nțe pot fi întîlnite în 
cazul formațiilor de brigadă ale că
minelor culturale din comunele Va
lea Mărului, Brăhășești, Barcea, Bu- 
ciumeni, cea din satul Slivna, comu
na Berești-Meria, de. la secțiile sle- 
bing, laminorul de tablă groasă, u- 
zina furnale-aglomerare, de pe plat
forma combinatului siderurgic, sau 
de la spitalul județean Galați, coo
perativa „Progresul" ș.a. Membrii 
cenaclului de umor „Verva" din Ga
lați au realizat texte bune de briga
dă, cum s-a întimplat în cazul celor 
puse în scenă de echipele căminelor 
culturale din Vîrleți, Fîrțăneșți. Șen- 
dreni, Slobozia Conachi. O misiune 
plină de răspundere revine instruc
torilor de formații, numărul acestora 
crescînd tot mai mult.

Dan PLAEȘU

Aplauze meritate pentru autorii
locali

O adevărată infuzie de prospețime 
și calitate, o puternică ancorare in 
realitățile complexe ale vieții și ac
tivității. creatoare a oamenilor mun
cii români, maghiari, germani de pe 
meleagurile sătmărene — iată atribu
tele care definesc mișcarea artistică 
de amatori din județul Satu Mare în 
cadrul celei de-a doua ediții a Festi
valului național „Cîntarea României". 
Se poate spune că mișcarea artistică 
de amatori răspunde acum îptr-o 
mai mare măsură ca în prima ediție 
criteriilor și telurilor politico-educa
tive multiple înscrise în regulamen- 
tul-cadru al festivalului. Iată ce ne 
declară în acest sens Ion Vădan, in
structor metodist la centrul județean 
de îndrumare a creației și mișcării 
artistice de masă, despre formațiile 
de teatru și brigăzile artistice.

„în prima ediție a festivalului, re
pertoriul formațiilor de teatru a fost 
adesea limitat tematic, predominînd 
piesele de factură istorică. în actuala 
ediție, situația s-a schimbat în bine, 
în etapele care s-au succedat pînă 
acum au fost prezentate, alături de 
piesele cu tematică inspirată din tre
cutul de luptă al poporului, pentru 
libertate națională și dreptate socia
lă și piese de actualitate cu un pro
nunțat caracter politic, cu mesaj 
militant, angajant, ca cele scrise de 
Horia Lovinescu, Valentin Munteanu, 
Paul Everac și alții. Ceea ce doresc 
să subliniez în mod deosebit este 
faptul că actuala ediție a cunoscut 
aici în județ un adevărat val al afir

Brigada artistlcâ de la C.A.P. 
Livada (județul Satu Mare) a 
gâsit o formă interesantă, atrac
tivă de spectacol: arderea măș
tilor semnifică, în textul pe care 
membrii ei îl rostesc pe scenă, 
dezvăluirea și satirizarea lipsu
rilor existente, a mentalităților 
anacronice întîlnite în gîndirea 
și comportarea unor oameni.

mării creației originale locale. Au 
fost prezentate în etapa de masă și 
la fazele municipală, orășenești și 
intercooperatiste numeroase creații 
dramatice de autori locali (îndeosebi 
în teatrul scurt) inspirate din 
realitățile istorice și actuale ale 
acestor locuri. Sînt demne de 
menționat piese ca: „Furtuna" 
— inspirată din trecutul de 
luptă al dacilor liberi — de Radu 
Ulmeanu, „Ultima brazdă" de Gyon- 
gybsi Gabor (in limba maghiară), pie
să care evocă bătăliile eroice și fră
ția ce i-a animat pe românii și ma
ghiarii din plaiurile sătmărene în 
lupta comună dusă pentru eliberarea 
ultimei brazde de pămînt românesc 
de sub dominația fascistă". Alături 
de acestea, menționăm noi si piesa 
„Toba, masca și privighetoarea" — 
scrisă de Ion Vădan, piesă care își 
propune să dezbată probleme ale 
conștiinței etice în tumultul construc
ției socialiste. Aceste piese și altele 
s-au calificat pentru faza județeană 
a festivalului.

în ce privește brigăzile artistice 
saltul cel mai îmbucurător — a ținut 
să sublinieze interlocutorul nostru — 
îl reprezintă calitatea sporită a 
textelor, forța lor educativă, mo
bilizatoare, umorul și satira de 
substanță cu adresă la neajun
surile din activitatea colective
lor de muncă. Cele mai reușite și 
active brigăzi sînt cele din Doba, 
Certeze, Culciu Mare, Dorolț (în ulti
mele două localități în limba ma
ghiară). ale întreprinderilor „Unio“, 
I.J.G.C.L., „23 August" Satu Mare (a- 
ceasta în limba maghiară), Filatura 
Cărei și altele. Se cuvine aici o men
țiune. care explică în bună măsură 
prezenta mai pregnantă în reperto
riul formațiilor a creației originale, 
de calitate. Este vorba de activitatea 
prodigioasă desfășurată, intr-un cli
mat de colaborare fertilă, de cenaclu
rile literare din județ cum sînt „A- 
firmarea" și „Ady Endre" din Satu 
Mare, cele din Cărei, Negrești Oaș, 
Tășnad și altele. Ca o încununare a 
acestei activități este și culegerea li
terară „Afirmarea" care va fi editată 
în curînd sub egida centrului jude
țean de îndrumare a creației.

Acest reviriment sub toate aspec
tele s-a înregistrat îndeosebi în rin
dul formațiilor așezămintelor cultu
rale și sindicatelor și mai puțin decît 
ne-am fi așteptat în școli și case ale 
pionierilor, din partea cărora s-a ma
nifestat o prezență destul de slabă în 
actuala ediție a festivalului.

Octav GRUMEZA

Amplă lucrare de artă monumentală
în rotonda Sălii mici a 

Palatului a avut loc ver
nisajul unei expoziții mai 
puțin obișnuite ; o expo
ziție care-și propune să 
prezinte etapele realizării 
unei ample lucrări de artă 
monumentală — tapise
ria realizată de Gheorghe 
și Liana Șaru — avind ca 
temă momente din trecu
tul glorios de luptă al 
poporului român pentru 
înfăptuirea unității sale 
de neam și de limbă, pen
tru neatîrnare și unire. 
Schițele de idei, proiecte 
la scara 1/10, proiectul la 
mărimea reală, alăturate 
acum tapiseriei, atestă o 
muncă asiduă care pe 
parcursul a trei ani a 
implicat numeroase do
cumentări, căutări și pro
puneri de soluții compo
ziționale pînă la aflarea 
variantei optime. Realiza
tă pentru muzeul de la 
Ruginoasa — fostă reșe
dință a domnitorului A- 
lexandru Ioan Cuza — 
(aflat în curs de amena
jare), această lucrare iși 
propune o amplă evocare 
a istoriei noastre de la 
începuturile ei și pînă in 
momentul cel mai de 
seamă premergător actu
lui Unirii — revoluția de 
la 1848. („Unirea din 1859 
va fi reprezentată in ca
drul aceluiași muzeu prin- 
tr-o altă tapiserie în curs 
de realizare, aparținind 
pictorului Dimitrie Grigo- 
raș.)

Rod al comenzii socia
le, tapiseria soților 
Gheorghe și Liana Șaru 
subliniază o dată mai 
mult, printr-un exemplu 
de aleasă calitate artisti
că, efortul de a configura>Zi

prin operă o experiență 
specifică destinată să se 
înscrie armonios în an
samblul vast, neîntrerupt 
și complex al civilizației 
contemporane. Multiple 
cauze, condiții concrete 
au determinat excepțio
nale evenimente ale is
toriei, au marcat adevă
rate pietre de hotar în e- 
voluția poporului român. 
Gestul nrtiștilor Care au 
rememorat, au concreti
zat, au adunat în vie sin
teză aceste mari izbuc
niri și prefaceri sociale 
marchează totodată o a- 
propiere de conținutul 
profund uman al artei 
românești dintotdeauna, 
o înțelegere și cotinuare 
a sensului ei interior, e- 
sențial. Autorii au știut 
să urmărească relația i- 
magine-simbol, integrînd 
cu originalitate fiecare 
din simbolurile particu
lare ale spiritualității și 
luptei românilor în mare
le simbol al istoriei na
ționale. Este, de altfel, 
una din intențiile pe 
care ni Ie-a confirmat 
pictorul Gheorghe Șaru. 
„Animați de sentimente de 
profundă dragoste pen
tru istoria patriei noas
tre, am conceput a- 
ceastă lucrare pornind de 
la vremurile cuceririi de 
către romani a teritorii
lor dace, moment care 
înseamnă de fapt naște
rea poporului român. In 
registrul de sus am în
fățișat pe cronicarii și 
cărturarii neamului ca un 
simbol al unității de 
limbă și cultură. Am re
prezentat astfel pe Ovidiu 
— primul mare poet care 
o trăit și a creat pe aces

te meleaguri: pe croni
cari, pe omul de cultură 
de talie universală care 
a fost Cantemir, apoi pe 
susținătorii și poeții re
voluției de la 1848. In re
gistrul din mijloc am 
prezentat, ca un simbol 
al unității de neam, pe 
cei care au apărat și au 
întărit hotarele țării, u- 
neori cu prețul vieții lor, 
eroi de nădejde ai nea
mului, pe domnitorii de 
seamă care au dat dova
dă de iubire pentru țară 
și popor — Mircea, Ște
fan, Rareș, portrete in
tr-o suită in centrul că
reia, ca o apoteoză, am 
înfățișat înfăptuirea pri
mei uniri a tuturor româ
nilor sub vitejeasca dom
nie a lui Mihai Vodă Vi
teazul. Cortegiul continuă 
cu Matei Basarab, Vasile 
Lupu și Constantin Brin- 
coveanu, lăsind apoi lo
cul unor vestiți conducă
tori ai revoluției popu
lare : Horea, Cloșca și Cri- 
șan, Tudor și a revoluțio
narilor conduși de Avram 
Iancu. Șirul acestor evo
cări se încheie cu grupul 
de pașoptiști in frunte cu 
Ana Ipătescu, menit să 
reprezinte momentul pre
mergător Unirii Princi
patelor sub Cuza Vodă.

In registrul al treilea 
am înfățișat poporul in 
diferite ipostaze, după 
părerea noastră semnifi
cative, și anume : naște
rea poporului român prin 
înrudirea dintre romani 
și daci ; ca un simbol al 
perenității, al înrădăci
nării pentru eternitate în 
glia strămoșească a re
prezentat sădirea pomu
lui din extrema stingă a

compoziției: apoi poporul, 
ca oaste a lui Mihai, 
poporul răsculat insoțin- 
du-i pe Horea, Cloșca și 
Crișan, pe Tudor și A- 
vram Iancu. Am dorit ca 
modalitatea de exprimare 
să demonstreze încă o 
dată prețuirea noastră 
pentru comorile de artă 
create de către poporul 
român, dar, în același 
timp, am vrut ca lucrare : 
noastră să constituie a- 
portul unor artiști con
temporani care să se în
scrie, prin gindire și ex
primare, in cerințele artei 
secolului al XX-lea“.

Tapiseria a devenit 
astfel pentru Gheorghe și 
Liana Șaru mod de inter
pretare superioară a fe
nomenelor printr-o dublă 
cunoaștere : documentară 
și artistică. Interferîn- 
du-le. ei au realizat o 
sinteză plastică în care 
se face simțită prezența 
unei spiritualități speci
fice, admirabil materiali
zată în arta veche româ
nească. Artiștii reușesc 
să stabilească un dialog 
dinamic, viu, nu numai 
cu istoria, ci și cu privi
torii. Este un dialog care 
a început de curînd, o- 
datâ cu această primă 
prezentare din rotonda 
Sălii mici a Palatului ; un 
dialog ale cărui sensuri 
generoase le-au descifrat 
cu acest prilej autorii, 
critici de artă și repre
zentanți ai organelor cul
turale locale în prezen
ța unui numeros public.

Marina PREUTU
în imaginea de sus t 

„Pagini de istorie" (tapi
serie).

Cursuri postuniversitare internaționale
La Universitatea din București se 

află in plină desfășurare cea de-a 
Vl-a ediție a Cursului postuniversi
tar internațional de informatică și 
matematici aplicate pentru cercetare, 
organizat sub egida UNESCO. Cursan- 
ții — absolvenți din Afganistan, 
Chile, Columbia. Egipt, Ghana, Gre
cia, India, Iordania, Lesotho, Pakis
tan, Peru — iau parte la prelegeri și 
lucrări practice ce tratează. între al
tele. știința conducerii, teoria proba
bilităților și statistica matematică, 
cercetări operaționale, utilizarea mo
delelor matematice în științele sociale 
si economice, tehnici de prognoză.

La rindul său. Cursul postuniversi
tar .internațional în specialitatea ra

finarea petrolului și industria petro
chimică, ce se desfășoară — tot sub 
auspiciile UNESCO — la Institutul 
de petrol și gaze din Ploiești, se află 
la a XlI-a ediție. El reunește tinere 
cadre didactice și cercetători din 
Costa Rica, Ecuador, Grecia, India, 
Indonezia, Kenya. Maroc. Nigeria, 
Polonia, Siria, Sri Lanka, Zambia.

Prin contribuția în domeniile men
ționate, cele două cursuri postuniver
sitare internaționale organizate în 
tara noastră ridică* pe plan superior 
tradiția scolii românești de matema
tică și a formării de cadre cu înaltă 
pregătire pentru industria petrolieră.

(Agerpres)

„Saptdmîna teatrului scurt“
Cea de-a treia ediție a „Săptămînii 

teatrului scurt", a început marți la 
Oradea prin prezentarea unor spec
tacole de către Teatrul Național și 
Institutul de artă teatrală si cine
matografică, ambele din București. 
Manifestarea se desfășoară in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". Pînă la 26 februarie, teatre 
din București, Baia Mare. Bîrlad, 
Cluj-Napoca, Oradea. Pitești. Satu 
Mare, Sibiu și Timișoara, vor pre
zenta 18 piese scurte din drama

turgia românească. Participă, de ase
menea, formațiile de teatru ale ar
tiștilor amatori de la Fabrica de 
mobilă din Beiuș, teatrele populare 
din municipiile Drobeta-Turnu Seve
rin și Gheorghe Gheorghiu-Dej. Va 
avea loc, totodată, un colocviu cu 
tema „Modalități de expresie in 
teatrul scurt", la care vor lua parte 
dramaturgi, critici, actori, regizori, 
precum și instructori ai unor forma
ții artistice de amatori din diferite 
județe ale tării.

(Agerpres)

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare 

de învățămînt
J

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de ad
mitere pentru anul școlar 1979/ 
1980, în următoarele instituții 
militare de învățămint : Acade
mia militară — facultățile teh
nice ; Facultatea de medicină 
militară ; Institutul de marină 
,.Mircea cel Bătrin" — secțiile 
de marină militară ; Școlile mi
litare de ofițeri activi ; Școlile 
militare de maiștri și subofițeri ; 
Școala militară de muzică — 
ciclul profesional ; liceele mili
tare.

Tinerii care doresc să partici
pe la concursul de admitere la 
una din aceste instituții militare 
de învățămînt vor depune ce
reri de înscriere pînă la 10 apri
lie 1979. la centrele militare ju
dețene (de sector) pe raza că
rora domiciliază.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea la concurs, disciplinele și 
probele concursului de admitere 
și alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza că
rora locuiesc.

Mihail MACREA:

(Urmare din pag. I)
re de mașini ii raportau se
cretarului general al parti
dului cele mai noi succese 
repurtate în producția de 
boghiuri. Muncitorii și cer
cetătorii stațiunii pomicole 
raportau in telegrama lor 
că numai in anul 1978 s-au 
realizat plantații noi pe 
1 000 de hectare și că pină 
in 1982 vor încheia reface
rea și modernizarea între
gului patrimoniu pomicol 
al județului. Muncitorii de 
la intreprinderiie și de pe 
șantierele orașului rapor
tau că. in conformitate cu 
indicațiile secretarului ge
neral al partidului, in acest 
an începe construirea în
treprinderii de utilaj meta
lurgic, a fabricii de mobilă 
stil, a filaturii de bumbac, 
a fabricii de brinzeturi și a 
întreprinderii de prefabri
cate din beton.

Primarul orașului, tova
rășul Nicolae Oprea, m-a 
purtat prin toate cartiere
le. arătîndu-mi nu un oră
șel de provincie, ci o me
tropolă urbană aflată in

plin avînt creator. Așa am 
văzut locuri pe care amin
tirea mea din copilărie 
n-avea cum să le mai 
evoce, pentru că ele nu 
existau pină acum un de
ceniu : cartierele Nord, Ti- 
glărie. Cazărmii. Balta Să-

și tehnicieni ce lucrează în 
industria tînără și modernă 
a orașului.

Ce înseamnă miliardul 
produs astăzi în Caran
sebeș pentru bunăstarea și 
civilizația localnicilor ? Iată 
numai cîteva cifre profund

Anii care mi au întinerit 
orașul copilăriei

rată, care însumează peste 
2 500 apartamente, apoi plat
formele industriale care 
îmbrățișează orașul la Nord 
și Ia Sud cu fabricile de 
construcții de mașini, com
plexul feroviar, fabricile 
complexului de industriali
zare a lemnului și tînăra 
platformă a industriei ali
mentare și ușoare. în 1944 
orașul avea doar zece mii 
de locuitori. Azi el are 
28 000 de locuitori dintre 
care 15 517 sint muncitori

edificatoare chiar și numai 
prin simpla lor enumerare 
statistică : Valoarea prestă
rilor de servicii către popu
lație depășește 120 milioane 
lei pe an. Centrul de libră
rii din oraș are o desfacere 
anuală de circa 6 milioane 
lei. Rețeaua comercială a 
orașului va desface în acest 
an mărfuri agroalimentare 
și industriale in valoare 
de peste 450 milioane lei. în 
acest an vor apărea in noi
le cartiere ale orașului 240

de garsoniere. 791 aparta
mente, o școală cu 200 locuri 
și un super-magazin.

Odinioară trebuia să stau 
ore întregi în centrul ora
șului ca să văd trecînd un 
automobil. Azi trebuie să 
pîndesc ore întregi ca să 
intîlnesc o figură cunoscu
tă de pieton din copilărie. 
Imbrăcați in pufoaice, co
joace, în blugi și bocanci, 
veselj, energici, cu obrajii 
arzind la flacăra gerului, 
majoritatea tineri, aceste 
mii de oameni noi mi-au 
reîntinerit orașul copi
lăriei.

Sînt convins că la viitoa
rea vizită de lucru, descin- 
zînd pe aeroportul din Ca
ransebeș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îmi va îndrăgi și 
mai mult orașul care, de pe 
acum se arată ca o minu
nată grădină de fabrici și 
case, de pomi și flori, de 
oameni vrednici și gospo
dari. de tinerețe și sănă
tate. însetați cu ardoare să 
muncească pentru înflori
rea orașului lor și a țării 
întregi.

» o IF-

Dr. William MARIN:

„De la Burebista
la Dacia postromană“

Sub acest titlu, cer
cetătorul clujean Mi
hai Bărbulescu a în
mănuncheat cu rîvnă 
și pricepere unele din 
cele mai valoroase stu
dii ale ^regretatului 
Mihail Macrea (1908— 
1967), învățat cu renu
me și neobosit cerce
tător al istoriei daco
române. Selectate cu 
grijă și competentă, 
comentate și adnotate 
la nivelul cunoștințe
lor actuale, cele zece 
studii recent reeditate 
în volum la editura 
„Dacia" și-au dovedit, 
după decenii, „rezis
tența" la eroziunea 
implacabilului ..Chro
nos", devenind astfel 
bunuri științifice pre
țioase. Aceasta de
monstrează totodată 
concepția istorică te
meinică. baza docu
mentară solidă si ori
zontul vast al autoru
lui in problemele a- 
bordate.

După cum rezultă si 
din titlul cărții, in 
aceste lucrări, care 
datează din toate pe
rioadele sale de crea
ție. M. Macrea a îm
brățișat, ca și in în
treaga sa activitate 
științifică. probleme 
primordiale din peri
oadele de importantă 
majoră ale istoriei 
noastre vechi : Dacia 
preromană. romană și 
postromană.

începînd cu studiul

despre Burebista și 
celții de la Dunărea 
de mijloc — unde se 
face o analiză com
plexă a situației și 
evenimentelor politico- 
militare din vremea 
marelui rege-unificator 
al neamurilor daco- 
getice — continuînd 
apoi cu lucrările pri
vind variate laturi ale 
istoriei Daciei romano 
și sfîrșind cu publica
rea de material docu
mentar de excepție si 
cu considerații referi
toare la data si carac
terul părăsirii oficiate 
a Daciei sau cu conti
nuitatea daco-romani- 
lor. autorul îmbogă
țește de fiecare dată 
nu numai fondul do
cumentar ca Si imagi
nea de ansamblu asu
pra sintezelor etno- 
culturale daco-romane 
într-un nou popor. A- 
ceastă concepție justă, 
după care traiectoria 
și conținutul procesu
lui de etnogeneză la 
noi a fost daci-romani- 
românî, rezultă, între 
altele, și dintr-o pre
față (acum publicată 
mai întîi) la ultima sa 
carte. Viața în Dacia 
romană, apărută pos
tum în 1969. Este o 
optică bine documen
tată și de mare actua
litate.

Vrednic de relevat 
este apoi faptul că au
torul în studiile și 
cercetările sale a pus

la contribuție toate 
categoriile de izvoare 
informative (autorii 
antici, epigrafia. nu
mismatica, arheolo
gia). pe care le-a fo
losit cu măiestrie. în 
deplinătatea cunoștin
ței de cauză, ceea ce 
a conferit durabilitate 
concluziilor si expli
cării fenomenelor is
torice.

Reeditarea acestui 
substanțial buchet de 
studii daco-romane re
prezintă un act de în
dreptățită revalorifica
re a creației istorice 
autentice, un serviciu 
adus generației tinere, 
dornică să cunoască 
trecutul patriei, și o 
înlesnire pentru cerce
tătorii de specialitate 
sau oamenii de cultu
ră. cărora li se pun 
acum la îndemînă stu
dii valoroase. în ace
lași timp, ea constituie 
și un omagiu adus 
memoriei profesorului 
și omului de știință 
M. Macrea, a cărui 
întreagă viată si acti
vitate studioasă au 
fost puse în slujba 
adîncirii cunoașterii 
unor realități majore 
ale istoriei noastre an
tice : civilizație, con
tinuitate si romanitate 
in spațiul Daciei vechi.

Conf. univ. dr. 
D. PROTASE 
Cluj-Napoca

t V
PROGRAMUL 1

9,00 TeleșcoalA
10,00 Gala antenelor : Banat. (Județele 

Arad, Caraș-severin, Hunedoara, 
Timiș)

12,00 Șoimii patriei : Grădinița noastră 
— mîndria noastră

12,10 Telex

12,20 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limba germană
17.45 Tragerea Pronoexpres
17,55 Atenție la... neatenție. Documen

tar : „Pentru o industrie curată"
18,10 Școala contemporană — Directorul 

școlii. (Aspecte ale conducerii efi
ciente a școlii)

18,30 Divertisment muzical
18.45 Teiecronlca pentru pionieri
19,00 Festivalul național „Cîntarea 

României"

cinema
• Intre oglinzi paralele : SCALA
— 15; 17,30; 20, GLORIA — 15;
17.30; 2Q.
• Masca de apă : SALA PALA
TULUI — 17.15: 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 
14,30: 16,30: 16,30: 20,30. FEROVIAR
— 14.30; 16.30; 18.30; 20.30. MELO
DIA — 14,30; 16,30; 18,30: 20.30, CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14.

• Sfîrsitul „împăratului" din tai
ga : VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17,3a; 20.
• A fost odată în clasa I î TIM
PURI NOI — 15: 17.30; 20.
• Șeriful din Tennessee : LU
CEAFĂRUL — 15; 17,30; 20. FES
TIVAL — 15: 17.45: 20,15.
• Explozie în Marea Egee î CI
NEMA STUDIO — 16; 18.15; 20,15, 
MIORIȚA — 15; 17,30: 20.
• Condurul și trandafirul — 15, 
Dueliștii — 18: 20 : DOINA.

• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14,30: 17,30: 20,15.
• Aurul lui Mackenna : VOLGA
— 15; 17,30: 20.
• Vreau să vă văd : BUCEGI — 
15: 17,30; 20.
• Poliția este învinsă ; EXCEL
SIOR — 15; 17; 19: 20,45. AURORA
— 15; 16,45: 18,30; 20.30, FLAMURA
— 15: 17: 19: 20.45.
• Vlad Tepeș : LIRA — 15.30; 19, 
COTROCENI - 15,30: 19.
• Prefectul de fier î GRIVIȚA —
15: 17,30; 20, MODERN — 15;
17.30; 20.

• Excursie ciudată î POPULAR — 
15: 17.30; 20.
• Detectiv particular : BUZEȘTI 
— 15; 17; 19; 20,45, FLOREASCA — 
15; 17,45; 20.
• Omul cu capul ras — 11,45,
Barca de salvare — 14; 16,15,
Cercul căsătoriei — 18,30; 20.30 :
CINEMATECA.
• Drumuri în cumpănă : DRU
MUL SĂRII — 15: 17,30; 20, TO- 
1VIIS — 15: 17.30; 20.
• Animalul : DACIA — 15; 16,45; 
18 30; 20,15.
• Front în spatele frontului : 
GIULEȘTI — 15.30: 19.

• Acel blestemat tren blindat i 
FERENTARI — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : PACEA
— 15; 17,30; 20, COSMOS — 15; 
17,30; 30.
• Insule in derivă : VIITORUL
— 15; 17,30; a 20.
• Valsul absolvenților î FLACA- 
RA — 15; 17,30 : 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : MUNCA - 15; 17.30: 20.
• Ecaterina Teodoroiu : PRO
GRESUL — 15; 17.30: 20.
• Conspirația tăcerii ; ARTA — 
15; 17,30; 20.

„Unirea din 1918 și poziția 
șvabilor bănățeni“

Editura „Fada" din 
Timișoara a publicat 
de curînd o valoroasă 
lucrare inspirată din 
zbuciumata istorie a 
patriei noastre : „Uni
rea din 1918 și poziția 
șvabilor bănățeni" de 
dr. William Marin. 
Rezultatul unei cerce
tări personale minu
țioase. cartea este de 
fapt o scurtă istorie a 
populației germane din 
vestul patriei noastre, 
un compendiu al luptei 
frățești pentru progres 
și libertate, dusă cot la 
cot in decursul vremu
rilor de români, ger
mani, maghiari si sîrbi 
de pe meleagurile Ba
natului, un studiu am
plu care se ocupă 
de tradiția unei con
viețuiri si de dezvol
tarea frăției dintre ro
mânii si germanii din 
patria noastră.

într-un prim capitol, 
privind tradițiile lup
tei comune pentru 
emancipare națională 
si socială, autorul se 
ocupă de colonizarea 
șvabilor în Banat (se
colul XVIII), proble
mă mult controversată 
în decursul anilor. Este 
meritul dr. William 
Marin de a fi pus în- 
tr-o lumină corespun
zătoare actul coloni
zării șvabilor în Banat, 
scoțîndu-se în eviden
tă îndeosebi telurile 
economice urmărite. în 
același timp, ne sînt 
furnizate detalii con

cludente privind evo
luția relațiilor lor cu 
populația autohtonă, 
aspecte ale cooperării 
politice de mai tîrziu 
dintre mișcarea de eli
berare națională a ro
mânilor și mișcarea 
națională a șvabilor. 
Printre altele se evi
dențiază rolul deo
sebit al scriitorului 
și publicistului militant 
Adam Miiller-Gutten- 
brunn (1852—1923), care 
a fost omagiat de Lu
cian Blaga ca „un 
mare prieten al româ
nilor". De altfel, in ro
manul „Amurgul ido
lilor". romancierul a 
demonstrat compatrio- 
tilor săi, prin mijloace 
literare, că. in lupta 
grea pentru afirmare, 
pentru înfăptuirea as
pirațiilor unei vieți 
demne s-au consolidat 
prietenia si legătura 
șvabilor cu românii, 
ca singura si cea mai 
bună posibilitate de a 
obține din partea isto
riei confirmarea drep
tului la o existentă cu 
limbă si obiceiuri 
proprii.

Hotărîtor pentru e- 
xistența șvabilor din 
Banat a fost drumul 
arătat de’marele scrii
tor. care, la sfîrsitul 
secolului trecut, subli
nia la Viena cu tărie 
că românii formează 
populația majoritară și 
autohtonă din Banat, 
avind o istorie mile
nară. Dr. William Ma

rin se preocupă de 
această perioadă în ca
pitolul privind primul 
război mondial si con
secințele sale, lupta 
dintre diferitele cu
rente politice existente 
în sinul populației 
șvăbești in anii 1918— 
1919. Aflăm, printre al
tele, amănunte privind 
lupta maselor româ
nești, șvăbești și de 
alte naționalități din 
Banat împotriva ocu
pației militare străine 
Si greva generală din 
1919. Excelenta lucrare 
a dr. William Marin, 
care, din păcate a apă
rut într-un tiraj insu
ficient. reproduce în 
încheiere memoriul 
prezentat la Confe
rința de pace de la 
Paris (19 august 1919) 
de către delegația șva
bilor din Banat care 
se sfîrseste cu cuvin
tele: „în virtutea man
datului pe care sub
semnați! l-au primit 
de la Adunarea Națio
nală a poporului șvă- 
besc. vă rugăm, dom
nule președinte. să 
binevoiți a aduce la 
cunoștința Conferin
ței de pace toate con- 
sideratiunile sus-men- 
tionate, precum și re
zoluția Adunării, ce- 
rind alipirea... Bana
tului la România".

Nikolaus 
BERWANGER

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 La ordinea zilei în economie : 

Ritm șl calitate pe șantierele de 
locuințe

20,10 Noi, femeile ! Fiice ale satului
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Cei de pe Caine" — pro
ducție a studiourilor americane. In 
distribuție : Humphrey Bogart, 
Jose Ferrer, Van Johnson, Fred 
Me Murray, Mary Wynn, Lee 
Marvin. Regia : Edward Dmltryk

22.30 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : însemnările unui necu
noscut — 19,30, (sala Atelier) : 
Fanteziile lui Fariatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : „Orga și mu
zica marilor epoci creatoare**. 
Programul VI. Recital : Use Maria 
Reich — 20.
• Opera Română : Freischtttz 
— 19.

• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
« Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 19,30. (sala 
Studio) : Conversație... — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Hotel „Zodia gemenilor** — 19,30, 
(sala Majestic) : Regele loan — 
19,30.

PROGRAMUL 2

19,30 Telejurnal
20,00 Desene animate : Olimpiada tisu

lui (reluare)
20.25 Studio T ’79. (Printre tinerii con

structori de nave de la Șantierul 
naval Oltenița)

20,50 Treptele afirmării. Pianistul Lud
vig Tomescu șl contrabasistul So
rin lonescu. La pian : Marina Dra- 
gomirescu

21.20 Telex
21.25 Muzică ușoară
21,40 Moștenire pentru viitor

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19.30.
A Teatrul „Ion Vasilescu** : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Cine 
se teme de crocodil 7 — 10.
• Teatrul „Țăndărică44 : Petrică șl 
lupul — 10. (la clubul UREMOAS) : 
Ileana Sînziana — 17.



SClNTEIA — miercuri 21 februarie 1979 PAGINA 5

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Stimate tovarășe Kosîghin,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez sincere 

felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate, viață îndelungată și fericire, 
noi și tot mai mari succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o 
desfășurați pentru propășirea continuă a Uniunii Sovietice.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și sovietic, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PRIMII INGINERI PROMOȚIA ’79-ÎN PRODUCȚIE
A început repartizarea absolvenților 

din învățămîntul superior, promoția 
1979. Primii sînt cei ai Facultății de 
mecanică — specializarea nave — de 
pe lingă Universitatea din Galați. 
Comisia constituită în acest scop a 
oferit tinerilor ingineri locuri de 
muncă în Întreprinderile și șantierele 
navale din Brăila, Constanța, Dro- 
beta-Turnu Severin, Galați, Giurgiu, 
Oltenița, Tulcea. La 26 februarie 
vor fi repartizați absolvenții Facul
tății de tehnologia și chimia produ
selor alimentare si tehnica piscicolă 
din cadrul aceleiași universități, care 
vor lucra în unități de industriali

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

Voleibaliștii de la Steaua 
în finala „Cupei campionilor europeni44

BRUXELLES 20 (Agerpres). — In 
sala clubului sportiv „Anderlecht" 
din Bruxelles a început marți seara 
faza finală a competiției masculine 
de volei pentru „Cupa campionilor 
europeni", aflată la cea de-a 20-a 
ediție. In primul meci, echipa Steaua 
București a întîlnit formația finlan
deză Pieksamaen. Voleibaliștii ro
mâni — in „sextet" cu Macavei, Pop, 
Terbea. Chifu, A. Ion și Ionescu (au 
mai jucat Manole și Iuhasz) — au

„DACIADA“
ARAD : întreceri la cros 

și tenis de masă
Aproape 500 de purtători ai crava

telor roșii cu tricolor, fete și băieți 
din școlile generale arădene. au fost 
prezenți pe faleza de la rîul Mureș 
la startul întrecerilor prilejuite de 
crosul tinerelor speranțe, organizat 
duminică în cadrul „Daciâdei" de că
tre C.J.E.F.S. Arad si comisia jude
țeană de atletism, cros dotat cu tro
feul „Cupa 16 Februarie". La capătul 
întreceriloi- — multe dintre ele deo
sebit de disputate — ocupantii locu
rilor I pe categorii de vîrstă si clasa 
sînt următorii : la fete — clasa a 
V-a — Emilia Negrău (sc. gen. 13), 
clasa a VI-a — Marcela Voina (șc. 
gen. 8). clasa a Vil-a — Mariana 
Bbhm (șc. gen. 8). clasa a VIII-a — 
Ana Andriuc (șc. gen. 7), iar la băieți 
în ordinea acelorași clase : Nicolae 
Berindei (șc. gen. 5), Ștefan Szabo 
(șc. gen. 10), Emilian Micula (sc. 
gen. 3) și Lucian Cosma (sc. gen. 12).

★
întrecerea din cadrul primului tur 

al campionatului republican de ju
niori pe echipe la tenis de masă a 
continuat în sala de sport polivalentă 
din Arad, fiind prezente 14 echipe de 
băieți și 14 echipe de fete din toată 
țara. Primele trei locuri la fete au fost 
ocupate în ordine de echipele C.S. Arad 
(antrenor Emil PrOkopecz), Gloria 
Buzău și C.S.Sc. Slatina, iar la băieți 
de Universitatea Craiova I (antre
nor Virgil Bălan), C.S-M. Cluj-Na- 
poca I și Voința Satu Mare. De remar
cat că pe parcursul celor 4 zile de 
întreceri sportivii Eva Ferenczi și 
Crinela Sava de la C. S. Arad, pre
cum și Zsolt Bohm de la C.S.M. 
Cluj-Napoca I n-au înregistrat nici 
o înfrîngere. (Constantin Simion).
CLUJ : „Cupa Scorăget“ 

pentru pionieri
Cea de-a patra ediție a competiției 

de schi-fond și alpin, combinat cu tir, 
organizată de Consiliul județean Cluj 
al pionierilor și dotată cu „Cupa 
Scorăget" (după numele pădurii unde

(Urmare din pag. I)
al județului Cluj, unitate care se află 
Si ea, de mai multi ani, printre frun
tașii întrecerii pe țară. Valorosul co
lectiv de proiectanți de aici ne-a pus 
din vreme la dispoziție o documen
tație de calitate, dindu-ne posibilita
tea începerii lucrărilor în termen sau 
chiar înainte de termen. în prezent 
întocmim listele de locuințe pentru 
anul 1980. ca să putem trece de pe 
acum la proiectarea acestora. De ase
menea, țin să remarc faptul că bene
ficiarii noștri — consiliul popular ju
dețean. consiliile populare municipa
le și orășenești — ne-au acordat tot 
ajutorul.

După cum recunosc înșiși con
structorii. cu toate eforturile depuse 
de ei. rezultatele obținute nu ar fi 
fost la fel de bune fără contribuția 
oamenilor muncii din unitățile eco
nomice și a comitetelor de cetățeni, 
care in tot cursul anului, dar mai ales 
în perioadele de vîrf, au fost alături 
de constructori, au lucrat cot la Cot 
cu ei.

— Urmind îndemnurile secretarului 
general al partidului — ne spune to
varășul Iosif Gavrea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului Cluj-Napoca — unitățile 
economice, toți locuitorii participă, 
sub diferite forme, la realizarea 
construcțiilor de locuințe și a edifi

zarea laptelui, sfeclei de zahăr, căr
nii, peștelui.

In martie vor fi repartizați în 
muncă tinerii ingineri specializați în 
industria tricotajelor și confecțiilor, 
care au urmat cursurile facultății de 
profil a Institutului politehnic din 
Iași, iar în iunie, absolvenții facultă
ților de subinginerie din întreaga 
țară, în Juna iulie va urma, ca de 
obicei, repartizarea în producție a 
altor absolvenți din seria 1978—1979.

Anul acesta, institutele de învăță- 
mînt tehnic superior vor fi absolvite 
de peste 12 000 de tineri.

(Agerpres)

obținut victoria cu scorul de 3—1 
(11—15, 19—17, 15—12, 15—8). Meciul 
a durat o oră și 50’. In urma aces
tui succes. Steaua va întîlni astă- 
seară. tot la Bruxelles. în finala 
competiției, echipa învingătoare din 
partida: Plomien Sosnowiec (Po
lonia) — Cervena Hvezda Bratislava 
(Cehoslovacia), al cărui rezultat nu 
l-am primit pînă la închiderea 
ediției.

— o competiție pentru toți
a fost prins Horea, conducătorul răs
coalei țăranilor iobagi de la 1784), a 
reunit la start pionieri din județele 
Alba. Brașov. Cluj, Maramureș, Mu
reș, Sălaj și Sibiu, precum și centre 
de schi din comunele montane ale 
județului. Competiția a fost ciștigată 
de reprezentativa județului Alba, lo
cul secund revenind, la un punct di
ferență, județului Cluj. Pe locul al 
treilea s-a clasat reprezentativa pio
nierilor din județul Brașov. (Alex. 
Mureșan),

SIBIU : Pe pîrtiile 
Păltinișului

Pitoreasca stațiune Păltiniș-Sibiu 
a găzduit finalele pe țară ale „Dina- 
moviadei" la schi, desfășurată sub 
egida „Daciadei", in organizarea Minis
terului de Interne, C.J.E.F.S. Sibiu și 
A.S. Dinamo Sibiu. Deși era zăpadă 
putină pe pirtia Oncești. nivelul ri
dicat al pregătirii celor peste 180 de .* ‘ 
concurenți, reprezentînd asociațiile 
sportive Dinamo din întreaga tară, 
ca și organizarea excelentă au asigu
rat fiecăreia dintre probe finale an
trenante. in care disputa de tradiția ■ 
dintre Brașov și București a oferit 
de astă dată cîștig de cauză— și Re- 
șiței ! De subliniat și faptul că, în 
condițiile in care vîntul în rafaie a 
bătut cu o viteză foarte mare, con
cursul nu s-a întrerupt, finaliștii tre- 
cînd cu brio un adevărat examen aJ 
pregătirii fizice și morale.

Cîștigătorii finalelor : slalom uriaș, 
categoria I — Dumitru Lupu (Pom
pierul București), categoria a II-a 
— Ștefan Petrea (Carpați Brașov), 
fond 5 km, categoria I — Nicolae 
Suciu (Carpați Brașov), categoria a 
II-a — Giinther Schneider (Băneasa 
București) ; slalom special, categoria 
I — loan Corcheș (Dinamo Reșița), 
categoria a II-a — Ștefan Petrea 
(Carpați Brașov) ; ștafeta 3X5 km, 
categoria a ÎI-a Carpați Brașov ; 
combinata alpină : categoria I — Du
mitru Lupu (Pompierul București), 
categoria a II-a — Ștefan Petrea 
(Carpați Brașov). (Nicolae Brujan).

ciilor social-culturale. La nivelul 
municipiului funcționează un co
mandament special care coordonează 
activitatea de construcții. întreprinde 
măsuri operative care să asigure rit
mul si calitatea lucrărilor, armoni
zează graficele de execuție a locuin
țelor cu cele sociale — creșe, grădi- 

DATI O MINA DE AJUTOR 
CONSTRUCTORILOR!

nite. școli, complexe comerciale șl 
meșteșugărești, dispensare, amena
jări de drumuri. Tot în cadrul acestui 
comandament se stabilesc amplasa
mente. aprovizionarea ritmică a șan
tierelor cu prefabricate și alte mate
riale. dotarea cu utilaje și mijloace 
de transport, organizarea muncii pe 
șantiere in flux continuu. în ordinea 
tehnologică a lucrărilor. La ședin
țele comandamentului. alături de 
constructori și proiectanți. participă 
și alti factori do decizie.

în continuare, interlocutorul ne-a 
prezentat modul în care s-a acționat, 
cu foarte bune rezultate, în 1978, 
cind comandamentul a repartizat

Cronica
Conform unei înțelegeri anterioare, 

generalul-colonel Ion Coman, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu o delegație, a făcut o vizită de 
lucru în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia între 18 și 20 fe
bruarie, la invitația generalului de 
armată Nikola Liubicici, secretar fe
deral pentru apărarea națională al 
R. S. F. Iugoslavia. Cu acest prilej 
au avut loc convorbiri care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
Cu prilejul celei de-a 61-a aniver

sări a Zilei Armatei și Flotei mari
time militare sovietice, marți, Ia Mu
zeul militar central, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de fotografii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 februarie, tn țară : Vremea 
va fi rece, mai ales la începutul inter
valului, Cerul va fi variabil. Ninsori 
izolate în sudul țării. Vîntul va sufla

Surprize la campionatele de schi alpin
Un campionat național plin de 

surprize și de neprevăzut, astfel poa
te fi apreciată ediția din acest an a 
campionatelor naționale de schi al
pin programate la sfirșitul săptămî- 
nii trecute pe pîrtiile Postăvarului. 
Surprizele au fost aduse de schiori 
tineri, precum și de cei consacrați, 
iar neprevăzutul a fost opera timpu
lui nefavorabil, cate a determinat a- 
minarea probei de coborîre pentru o 
dată ulterioară.

O desfășurare de-a dreptul pasio
nantă a avut întrecerea de slalom 
special. înaltul grad de dificultate al 
pîrtiei. cu nenumărate hopuri difi
cile. cu o zăpadă alunecoasă, pe 
alocuri cu oaze de gheață si un pre
tențios desen al porților, au pus la 
grea încercare pe Cei peste 60 de 
concurenți. O parte dintre aspiranții 
la titlu, printre care amintim pe Dan 
Cristea, Virgil Brenci si Dan Frățilă, 
au fost chiar scoși din cursă dato
rită greșelilor comise. In schimb, 
și-au înscris numele pe lista frunta
șilor acei schiori care au dovedit o 
bună cursivitate și combativitate în 
ambele manșe.

După prima manșă — în care un 
altul din pretendent!! la titlu. Ion Ca

„Dinamoviada ’79“
începind de mîine. Poiana Brașov 

va fi gazda unei importante compe
tiții internaționale de schi — cea 
de-a V-a ediție a „Dinamoviadei in
ternaționale de iarnă". La întrecere 
vor lua parte selecționatele, dina- 
moviste din Bulgaria (alpine și bia- 
tlon), R. D. Germană (fără schiori la 
probele alpine). R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă. Uniunea Sovietică și 
România — la toate probele. Prin
tre schiorii care îfll JW mășura for
țele se află sportivi renumiți, mujți 
dintre ei participănț'T'l'â marile 'com
petiții mondiale si europene. Astfel, 
la întrecerile schiorilor alomi vor pu- 
.tea fi urmăriți Jan.AKalkOcz (Polo
nia). Nikolai Kedrin (U.R.S.S.), Jo
sef Smcjkal (R.S.C.), la biatlon. Mi
hai Lobakov. Turan Hașanov

phenian : Propunere pentru o echipă coreeană unică
la campionatele mondiale de tenis de masă

PHENIAN 20 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.C.T.C., 
președintele Comitetului director 
pentru cultură fizică și sport și pre
ședintele Asociației de tenis de masă 
din R.P.D. Coreeană au adresat, la 
20 februarie, o scrisoare conducători
lor organizațiilor sportive similare 
din Coreea de Sud, in care le pro
pun formarea unei echipe unice a 
Nordului și Sudului Coreei, care sp 
participe la cea de-a 35-a ediție a 
campionatelor mondiale de tenis de 
masă programate în capitala R.P.D. 
Coreene. Phenian, intre 25 aprilie și 
6 mai a.c.

planul de construcții de locuințe pe 
întreprinderile beneficiare. Acestea 
au transferat pe șantier un număr 
însemnat de muncitori calificați in 
meseriile de zidari, fierar-betoniști, 
mozaicari ; au realizat lucrări de re
parații la utilaje și construcții meta
lice ; unitățile specializate ale gru-

pului întreprinderilor de gospodărie 
comunală și locativă, precum și coo
perativa „Constructorul" au luat în 
antrepriză finisajul unor apartamen
te ; proiectanții din unitățile econo
mice si. mai ales, din cele aparținînd 
consiliului popular municipal, au 
executat peste 4 000 ore muncă de 
proiectare. Personalul tehnico-admi- 
nistrativ din unitățile consiliului 
popular municipal a executat, după 
orele de program, lucrări de sistema
tizare — amenajări de drumuri de 
acces, parcuri, alei etc. La rindul lor. 
asociațiile de locatari au fost consti
tuite odată cu începerea lucrărilor de 
construcție a noilor blocuri și chiar

zilei
care înfățișează aspecte din viața și 
activitatea militarilor sovietici.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori din garnizoana București. 
Au fost, de asemenea, prezenți gene- 
ral-maior A. M. Kuciumov, atașatul 
militar, aero și naval al Uniunii So
vietice la București, membri ai am
basadei. La deschiderea expoziției au 
rostit alocuțiuni general-maior Con
stantin Antip și generalul-maior 
A. M. Kuciumov.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al U.R.S.S. în țara 
noastră s-a întîlnit cu cadre și elevi 
din Școala militară de ofițeri activi 
de aviație „Aurel Vlaicu", cărora 
le-a vorbit despre semnificația eve
nimentului aniversat.

slab, pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 12 
și minus 2 grade, local mai coborîte în 
primele nopți, iar cele maxime între 
minus 5 și plus 5 grade. Dimineața și 
seara se va produce ceață, îndeosebi în 
Transilvania. In București : Vremea 
va fi rece, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. Tendin
ță de fulguială. Vîntul va sufla în ge
neral slab. Dimineața, ceață slabă.

vași, s-a încurcat într-o poartă — se 
părea că sortii de izbîndă surid lui 
Dorin Munteanu (unul din veteranii 
schiului nostru alpin). Dar Gheor- 
ghe Vulpe (A.S. Teleferic) face în 
manșa a doua o cursă excelentă și 
obține titlul de campion. Pe locurile 
II și III se clasează Dorin Munteanu 
și Alexandru Manta, ambii de la 
A.S.A. Brașov. Merită, firește, evi
dențiată, și aici, comportarea bună a 
noului val. doi dintre reprezentanții 
acestuia. Alin Năstase și Wili Podaru 
(ambii de la Dinamo Brașov), clasin- 
du-se în primii șase.

întrecerea fetelor n-a avut nici un 
fel de istoric. Daniela Uncrop (Di
namo Brașov) a luat în prima man
șă un confortabil avans de nouă se
cunde. ceea ce i-a permis cucerirea 
titlului. Pe locurile următoare s-au 
clasat Juja Ratz (C.S.U. Pitești). Ba- 
lasz Maria (C.S.S. Miercurea Ciuc) și 
Minodora Munteanu (A.S.A. Brașov).

După o zi de pauză forțată, impu
să de un viscol puternic, care a bă
tut cu peste 100 de km la oră, proba 
de slalom uriaș, a dat cîștig de cau
ză dinamovistului Ion Cavași. cel 
care s-a dovedit a fi. de altfel, cel 
mai bun schior alpin al sezonului.

(U.R.S.S.), Antonin Krij (R.S.C.), 
Andreas Ritscher și Weit Schirmmer 
(R.D.G.), la fond. Alex Jurasov 
(U.R.S.S.). Thomas Dietrich (R.D.G.), 
Valentina Tropak (R.S.C.) și alții. 
Dintre sportivii noștri nu vor lipsi, 
desigur, schiorii alpini Dan Cristea, 
Ion Cavași. Alin Năstase. Daniela 
Uncrop, fondiștii Adrian Perciog, Pe
trea Ciobanu, Elena Ceposu. biatlo- 
niștii Gheorghe Gîrniță. Francisc Fo- 
riko. Vasile Băjenaru etc.
-După festivitatea de deschidere, 

care va avea loc miercuri seară. în
trecerile vor debuta joi dimineața 
cu probele de fond — 10 km femei 
și 30 km bărbați — și 20 km 
biatlon.

R. B.

Arătînd că formarea unei echipe 
unice a Coreei va putea avea efecte 
pozitive în promovarea colaborării și 
coeziunii dintre Nord și Sud și Va 
bucura poporul coreean care dorește 
reuniflcarea națiunii, scrisoarea ex
primă. în încheiere, convingerea că 
organizațiile din Sud vor fi de acord 
cu această) inițiativă și speră ca re
prezentanții asociațiilor de tenis de 
masă din cele două părți ale Coreei 
să se întîlnească în acest scop la 27 
februarie. Ia Panmunjon — arată 
agenția citată.

Înaintea lor, participînd la diverse 
amenajări interioare și mai ales ex
terioare. De asemenea. în timpul lor 
liber, au prestat zeci de mii de oro 
de muncă voluntară.

Toate aceste acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică pe șantierele con
strucțiilor de locuințe din 1978 au 
reprezentat un volum de manoperă 
în Valoare de peste 15 milioane lei.

— In acest an — ne spune interlo
cutorul — în municipiul Cluj-Napoca 
se vor executa peste 6 000 de aparta
mente din cele 8 000 prevăzute în 
județ, un plan mult mai mare decît 
în anul trecut. Consiliul popular 
municipal a analizat cu toată răspun
derea sarcinile ce revin primăriei 
pentru realizarea și darea în folosin
ță în termen și chiar înainte de ter
men, a locuințelor. în momentul de 
fată, lucrăm la repartizarea locuin
țelor pe întreprinderi, pe beneficiari, 
pentru ca aceștia să înceapă încă 
de pe acum să sprijine șantierele. 
O seamă de specialiști din uni
tățile primăriei stau la dispoziția 
proiectanților și constructorilor pen
tru rezolvarea unor probleme opera
tive. De altfel, constructorul a înce
put foarte bine lucrările pe 1979, une
le blocuri fiind în fază înaintată de 
lucru. Sintem hotăriți ca și in acest 
an să facem totul pentru realizarea 
integrală și înainte de termen a 
planului la Construcția de locuințe.

VEȘTI 
DIN ȚARĂ 
Teatru popular cu stagi

une permanentă. ln cadrul 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Zalău a luat ființă primul teatru 
popular cu stagiune permanentă din 
județul Sălaj. Cea dinții întîlnire cu 
publicul a entuziaștilor artiști ama
tori sălăjeni a avut loc marți, cind a 
fost prezentat spectacolul cu piesa 
„Acești îngeri triști" de Dumitru 
Radu Popescu.

(Agerpres)

Noi ansambluri de lo
cuințe Constructorii din cadrul 
șantierelor întreprinderii județene de 
construcții-montaj Bistrița-Năsăud au 
început să înalte un nou ansamblu 
de locuințe în cartierul Viișoara- 
Nord. Ansamblurile cuprinse în pe
rimetrul străzilor Rodna, Dragoș 
Vodă și împăratul Traian vor avea 
în final aproape 800 de apartamen
te. Totodată, a început construcția re
țelei de termoficare a orașului Bis
trița. (Gheorghe Crișan).

Lucrări edilitare. La Tg- 
Mureș au început lucrările de mo
dernizare a bulevardului 1 Decem
brie 1918. Aici vor fi construite 2 000 
de apartamente, iar artera de circu
lație urmează să fie lărgită cu două 
benzi de circulație, ceea ce va asi
gura fluenta traficului rutier din a- 
ceastă zonă aglomerată de la in
trarea și ieșirea din municipiu. (Gh. 
Giurgiu).

Mașini și instalații mo
derne întreprinderea mecanică 
Suceava a introdus recent în fabri
cație noi tipuri de mașini și agre
gate cu caracteristici superioare. Este 
vorba de cel mai mare ferăstrău au
tomat de debitat metale — F.C.A. 810 
— produs în țâră, de linia comple
tă Pentru fabricat folii de polietile
nă de înaltă densitate și de mașina 
de găurit G—16. în acest an. 60 la 
sută din volumul întreprinderii îl vor 
reprezenta mașinile noi și reproiec- 
tate. (Gh. Parascan).

Se dezvoltă rețeaua co
mercială. în iudetul Timi? re* 
țeaua comercială va cunoaște și în 
acest an o puternică dezvoltare și 
diversificare. Vor fi date in folo
sință alte 33 de magazine cu o su
prafață utilă de 6130 metri pătrați, 
la parterul unor blocuri noi din zo
nele Circumvalatiunii II. bulevardul 
Pirvan, Calea Girovului și Calea Ll- 
povei din Timișoara. Microraion din 
Lugoj etc. (Cezar Ioana).

Legume timpurii. Avicult0‘ 
rii de la întreprinderea de stat din 
Bacău au amenajat solarii intre ha
lele de păsări, de unde se trans
portă aerul cald cu ajutorul clectro- 
Ventilatoarelor. Se culege acum 
prima recoltă de salată, ceapă și pă
trunjel verde. (Gheorghe Baltă).

Orchestră a profesorilor. 
Intre numeroasele formații cultural- 
artistice din Bihor se remarcă prin- 
tr-o susținută activitate în cadrul 
Festivalului național ..Cintarea Româ
niei" si tînăra orchestră de came
ră a sindicatului lucrătorilor din în- 
vățămint Oradea. Formația, alcătui
tă din 22 cadre didactice, susține con
certe atît la Oradea, cit și în alte 
localități din județ, inscriindu-și, cu
precădere in repertoriu 
compozitorilor români. 
Peti).

lucrări ale
(Alexandru

• Vn fenomen profund nociv, de proporții alarmante • Mamele fumătoare „fură" din să 
nătatea copiilor • La o rație de două pachete de țigări pe zi, riscul mortalității este cu 100 

la sută mai mare • Ce trebuie și ce nu trebuie să învețe copiii
Ultimul raport al forurilor medicale 

din S.U.A. referitor la riscurile fu
matului asupra sănătății omului — un 
document voluminos de 1 200 pagini, 
făcînd sinteza a circa 30 000 de stu
dii științifice pe această temă — aduce 
noi dovezi ce incriminează acest 
obicei nociv atît de răspîndit astăzi. 
Documentul relevă dimensiunile dra
matice atinse de fenomenul fumatu
lui, evidențiind totodată legătura di
rectă dintre tutun, cancerul pulmonar 
si bolile cardiace.

Datele sînt alarmante — afirmă mi
nistrul sănătății, educației si asisten
tei sociale. Joseph Califano — mai 
ales în ce privește extinderea fuma
tului în rindul femeilor si adoles
cenților. Numărul bărbaților care fu
mează a scăzut cu 25 la sută din 1964; 
în schimb, femeile, devenite adepte 
ale acestui „drog" ou mult mai tîrziu 
decît bărbații, renunță în proporție 
nesemnificativă la fumat. Dăunător 
în general, fumatul e cu atît mai ne
fast în cazul femeilor gravide. Copiii 
fumătoarelor cîntăresc. de regulă, ctl 
200 grame mai puțin decît cei ai ne
fumătoarelor. dezvoltarea lor. în ge
nere — fizică si mentală — dovedin- 
du-se inferioară acestora din urmă. 
Fumatul mărește pericolul de avort 
spontan sau moarte prenatală ; o 
sentime din cazurile de nașteri pre
mature — arată raportul — se dato
rează fumatului. O gravidă care fu
mează „fură" în acest fel din oxige
nul necesar evoluției corespunzătoare 
a fătului.

PIN ACTIVITATEA PARTIDELOR PROGRESISTE, DEMOCRAIICE
Partidul Revoluționar Instituțional Mexican!

Căile edificării unei societăți noi, bazate 
pe democrația socială

La începutul lunii viitoare, Partidul Revoluționar Institutional 
Mexican (P.R.I.), de guvernământ, iși va aniversa 50 de ani de 
existentă. La ultima Adunare Națională ordinară a partidului, desfă
șurată la Ciudad de Mexico, au fost adoptate o serie de documente 
ale P.R.I. : „Declarația de principii", „Statutul partidului", „Programul 
de acțiune", in cele ce urmează publicăm extrase din „Declarația de 
principii" și „Programul de acțiune".

Referindu-se la partid si la sar
cinile acestuia, „Declarația de prin
cipii" definește P.R.I. drept un or
ganism de acțiune politică perma
nentă, format din organizații de oa
meni ai muncii manuale și intelec
tuale. de la orașe și sate, salariati 
sau nesalariați. Documentul relevă 
că partidul va lupta ca puterea po
litică să fie în toate cazurile expre
sia voinței majorității poporului. 
Sarcina sa principală o constituie 
organizarea, unificarea și mobiliza
rea forțelor democratice ale tării în 
vederea edificării unei noi societăți, 
pe baza „democrației sociale".

P.R.I., se subliniază in continuare 
în declarație, iși asumă angajamen
tul de a folosi întreaga influentă și 
mijloacele sale de acțiune pentru a 
instaura in scurt timp o societate 
fără privilftii. pentru ca Mexi
cul să devină. în acest fel. o patrie 
dreaptă și liberă, la adăpost de pre
siuni sau dependentă fată de străi
nătate. capabilă de a contribui la 
stabilirea unei noi ordini internațio
nale. Modelul acestei noi societăți a 
fost conturat de înseși luptele istori
ce ale poporului mexican.

Documentul definește apoi trăsă
turile fundamentale ale „noii socie
tăți", indicind între acestea : lichi
darea latifundiilor de orice fel, a 
monopolurilor industriale, financiare, 
comerciale sau de servicii publice, 
cu excepția celor ale statului, care 
Îndeplinesc un rol social ; munca va 
fi recunoscută și respectată ca sur
să fundamentală pentru dezvoltarea 
economică și ca factor determinant 
al distribuirii bogăției și venitului ; 
munca va deveni un drept pe de
plin exercitat și o obligație liberă și 
acceptată de bunăvoie, va fi forța 
care.' va impulsiona dezvoltarea li
beră a țării ; oamenii muncii iși vor 
asuma, in mod democratic, rolul de
cisiv in procesele politice ; elimina
rea șomajului ; coexistența econo
miilor de stat, obștească și particu
lară, consolidindu-se astfel actualul 
sistem al „economiei mixte" ; pon
derea va reveni sectorului de stat ai 
economiei și „Sectorului obștesc" 
(din care fac parte societățile coope
ratiste. proprietățile comunale și 
alte forme de activități obștești ca
racterizate prin aceea că sînt „aso
ciații do lucrători") ; capitalul par
ticular autohton și cel străin vor 
trebui să indeplinească, fără excep
ție. funcțiile sociale stabilite prin 
Constituție și legi și să se subordo
neze intereselor naționale ; dezvol
tarea educației, științei, tehnicii si 
culturii va reprezenta o sarcină 
primordială pentru construirea „noii 
societăți".

Documentele adoptate consacră o 
mare parte problemelor de politică 
externă. P.R.I., se arată in Declara
ție, va promova o politică interna
țională bazată pe principiile neinter
venției in afacerile interne ale altor 
state, respectului deplin al dreptului 
la autodeterminare al popoarelor. 
Partidul se pronunță pentru o poli
tică externă activă, care sâ promo
veze interesele Mexicului.

Ceea ce îngrijorează foarte mult 
este răspindirea obiceiului fumatului 
în rindul adolescenților. De 8 ori a 
crescut. între 1968 si 1974. procentajul 
fetitelor de 12—14 ani ce au prins 
gustul țigării ! 6 milioane de băieți 
și fete între 13—19 ani fumează ! La 
100 000 se ridică numărul copiilor pînă 
la 12 ani „înrolați" în rindul fumăto
rilor.

Raportul atrage atenția și asupra 
altor aspecte :

— un fumător este cu 70 ]a sută 
mai mult supus riscului de a muri 
fată de un nefumător ; la o persoană 
care fumează două pachete de țigări 
pe zi riscul creste pînă la 100 la sută ;

— fumatul este. în mod deosebit, 
dăunător celor care lucrează în anu
mite ramuri industriale, precum tex
tilele. industria cauciucului, chimică 
etc. ;

—■ după 15 ani de la renunțarea la 
țigară, mortalitatea la foștii fumători 
este aproape la fel de coborită ca a 
persoanelor care n-au fumat nicio
dată.

în ciuda datelor cuprinse in rapor
tul menționat, conducătorul asa-nu- 
mitului „Grup de acțiune împotriva 
fumatului si pentru apărarea sănătă
ții". John Banzhaf, îl consideră defi
citar prin aceea că pierde din vedere, 
de pildă, faptul că cei ce nu fumează 
dar trăiesc într-un mediu de fumă
tori inhalează fără voia lor fumul, 
ceea ce le dăunează în egală măsură, 
mai ales dacă e Vorba de persoane

Partidul Revoluționar Instituțional 
consideră că obiectivele imediate ale 
politicii externe mexicane sînt: a- 
părarea principiului soluționării pe 
cale pașnică a conflictelor ; crearea 
de zone denuclearizate ; utilizarea 
energiei atomice în scopuri pașnice ; 
întărirea organismelor internațio
nale ; respectarea pluralismului 
ideologic și a sistemelor social-poli- 
tice existente. Totodată. P.R.I. se 
pronunță in favoarea unui sistem 
de conviețuire democratică între na
țiuni, fără influențe, presiuni hege- 
monice. interventionism politic sau 
asuprire economică.

P.R.I. condamnă Orice fel de dis
criminare in relațiile internaționale, 
respinge falsul echilibru creat prin 
teroare, împărțirea lumii în sfere 
de influentă, neocolonialismul. fas
cismul. rasismul. în document se 
arată, totodată, că orice alte forme 
de opresiune materială, economică 
și ideologică asupra unor popoare 
de către alte popoare trebuie eradi
cate. De asemenea. P.R.I. proclama 
respectul strict față de „drepturile 
omului" ; in același timp insă, afir
mă că apărarea drepturilor omului 
la nivel internațional nu trebuie să 
constituie un pretext pentru ameste
cul unei țări sau unor grupuri de 
țări in afacerile interne ale altor țări.

P.R.I. iși afirmă sprijinul catego
ric față de „Carta drepturilor si în
datoririlor economice ale statelor", 
adoptată de O.N.U. In același timp, 
P.R.I. se pronunță pentru stabilirea 
de relații de cooperare și solidari
tate cu alte forțe și curente politice 
anticolonialiste și antiimperialiste.

Evidențiind că P.R.I. sprijină gu
vernul in aplicarea politicii externe 
tradiționale a Mexicului, bazată pe 
principiile respectului deplin al su
veranității naționale, egalității juri
dice a tuturor națiunilor, autodeter
minării popoarelor, neintervenției în 
treburile interne ale altor țări, solu
ționării pe cale pașnică a conflicte
lor, „Programul de acțiune" subli
niază că P.R.I. va promova perma
nent : înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, eliminarea privile
giilor pe care le au marile puteri 
în forurile internaționale și care 
contravin democratizării vieții in
ternaționale ; eradicarea colonialis
mului și a oricăror forme de domi
nație și intervenție ; soluționarea 
problemelor internaționale pe baza 
consensului, ca mijloc de Întărire a 
încrederii in organismele internațio
nale : cooperarea țărilor dezvoltate 
economic — fără restricții sau im
punerea ,de condiții — cu țările in 
curs de dezvoltare : acceptarea de 
preturi remuneratorii la materiile 
prime și produsele naturale ; acce
sul tuturor țărilor la piețele inter
naționale. in condiții competitive ; 
stabilirea de mecanisme financiare 
Care să permită țărilor în curs de 
dezvoltare — posesoare de produse 
energetice și materii prime — ex
ploatarea acestora in condiții rațio
nale. in folosul propriilor lor po
poare și al umanității.

alergice sau cu deficiente dc respira
ție ori de funcționare a inimii. De 
asemenea, nicotină ar trebui să fie 
inclusă, practic, in rindul drogurilor.

Campania anti-fumat nu se desfă
șoară. firește, fără dificultăți. în 
urma publicării raportului, au venit 
proteste în serie din partea industria
șilor din ramura tutunului. Pe de 
altă parte, se înregistrează si nume
roase rezultate imbucurătoare. Insti
tutul national pentru asigurarea să
nătății si securității muncii elaborea
ză un set de instrucțiuni pentru re
glementarea fumatului la locul de 
muncă.

O atenție particulară în cadrul 
acestei campanii este acordată edu
cării corespunzătoare a tineretului. 
Școlile au elaborat programe speciale 
pentru a împiedica deprinderea cu 
fumatul a elevilor. A fost initiat un 
studiu special menit să identifice ce 
anume (care cauze. împrejurări) ii 
determină pe copii să se apuce de 
fumat. Copiii, adolescenții trebuie să 
știe că daunele aduse plăminilor. ca 
si altor organe, se resimt relativ ra
pid cind fumatul a intrat în obișnu
ință. Totuși, dacă renunțarea la țigară 
survine la această virstă fragedă, să
nătatea nu are propriu-zis de suferit.

în ansamblu, se poate spune că 
efectele ofensivei anti-fumat sînt pro
mițătoare. fie si numai avind în ve
dere că. anul trecut, consumul de ți
gări a ajuns în S.U.A. la cel mai scă
zut nivel din ultimii 20 de ani.

• BIOXIDUL DE CAR
BON ÎN ATMOSFERĂ. 
In decursul a 18 ani. conținutul 
de bioxid de carbon din atmos
feră a crescut cu cinci la sută — 
rezultă din observațiile și măsu
rătorile efectuate la observato
rul Mauna Loa din insula Ha- 
wai. Ceea ce i-a surprins pe oa
menii de știință este caracterul 
discontinuu, neuniform al aces
tei creșteri. Ei apreciază că 
este exclus ca arderea carbu
ranților fosili să constituie uni
cul factor de natură să influ
ențeze procentul de bioxid de 
carbon in atmosferă. De altfel, 
se știe că O sursă însemnată de 
bioxid de carbon atmosferic o 
constituie oceanul. S-a consta
tat că intre cantitatea de bioxid 
de carbon din atmosferă și 

temperatura apei la suprafața 
oceanului, în zonele tropicale, 
există o strinsă legătură. Oa
menii de știință iși propun să 
stabilească în ce proporție con
tribuie carburanții fosili (prin 
ardere) și. respectiv, oceanele 
la creșterea conținutului de 
bioxid de carbon în atmosferă.

• SENZAȚII GUSTA
TIVE ÎNAINTE DE NAȘ
TERE. Este știut că gustul 
dulce place copiilor — dar 
cit de devreme începe oare 
această preferință ? La această 
întrebare crede a fi găsit răs
puns omul de știință elvețian 
H. R. Miihlemann. în cadrul 
unei sesiuni de comunicări a 
Societății de științe naturale 
din Zilrieh. el a prezentat re

zultatele surprinzătoare ale ex
periențelor sale. Injectînd za- 
harină în placenta unei femei 
gravide, s-a constatat, o crește
re simțitoare a frecventei în
ghițiturilor la foetus. Acest fe
nomen. motivat, după părerea 
sa. ontogenetic, ar constitui un 
indiciu al senzației de plăcere 
pe care gustul dulce o provoa
că copilului încă cu 4 luni Înain
te de naștere.

• VIZIUNI PREISTO
RICE ALE COSMOSU
LUI. In valea Ciuluut situată 
la o distantă de 700 de km de 
Ulan Bator, capitala R.P. Mon
gole. au fost descoperite desene 
rupestre vechi de peste cinci 
milenii, care aU suscitat intere
sul specialiștilor prin originali

tatea lor. Ele redau o viziune 
primitivă, dar extrem de plas
tică a Cosmosului și a corpu
rilor cerești. Tauri și cerbi, cu 
semiluni în loc de coarne, plu
tesc deasupra Soarelui și Lunii ; 
dedesubt, ca simboluri pămin- 
tene, sint redate figuri ome
nești și șerpi, iar tot desenul 
este întregit cu puncte, pete și 
divefse figuri geometrice. La 
un alt desen rupestru atrage a- 
tenția faptul că oamenii au ca
pete și trunchiuri triunghiula
re. iar mîinile și picioarele se 
termină în numai trei degete. 
Specialiștii mongoli sint de pă
rere că civilizația ce s-a dez
voltat în acele vremuri de de
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mult în valea Ciuluut folosea 
aceste locuri pentru diferite 
sărbători si ritualuri.

• MOBILĂ NEINFLA- 
MABILĂ. La fabrica de hîr- 
tie din Rudawa (Polonia) se 
produce o hîrtie Specială nein
flamabilă. destinată mai ales 
realizării de plăci pentru mobi
lier de vapor, cit și tapisării 
cabinelor și încăperilor de de
pozitare a mărfurilor de pe va
poare. Tehnologia de fabricație 
a fost pusă la punct de specia
liștii de la Institutul pentru ce
luloză și hîrtie din Lodz. în co
laborare cu cei de la fabrica 

din Rudawa. care dispun de o 
bună experiență in ce privește 
producerea de hîrtie ignifugă, 
folosită printre altele în indus
tria electrotehnică.

• CUM AU LUAT 
NAȘTERE GHEȚURILE. 
Dinamica formării ghețurilor în 
Antarctica în cursul ultimilor 
50 000 de ani urmează să consti
tuie obiectul de cercetare a oa
menilor de știință sovietici. în 
acest scop, pe al șaselea conti
nent va fi efectuat un foraj la 
o adincime de 4 000 de metri. 
Pentru determinarea vîrstei e- 
xacte a ghețurilor cu ajutorul 
datării cu carbon radioactiv, la 
Institutul geologic al Academiei 
estone de știință a fost pus la 
punct- un aparat, testat de cu- 
rînd în Arctica.

• FOTOGRAFII ÎN 
RELIEF. Un aparat destinat 
fotografilor amatori pentru 
realizarea de fotografii în trei 
dimensiuni a fost pus la punct, 
după opt ani de cercetări, de 
doi specialiști americani. Noul 
aparat, cu nimic mai voluminos 
decît un aparat normal, are 
patru obiective aliniate. Fiecare 
din cele patru imagini este „de
cupată" de un sistem optic în 
felii verticale fine, totul fiind 
înregistrat pe aceeași porțiune 
de film. După developare și co • 
piere, proba obținută trebuie 
acoperită cu o folie specială 
din plastic transparent pentru 
a separa cele patru imagini și 
a obține impresia de relief.

Specialiștii apreciază că noul a- 
parat va revoluționa tehnica 
foto.

• MUZEUL UNITĂ
ȚII NIGERIENE. La u™a* 
hia, în sud-estul Nigeriei, se află 
in curs de amenajare un mu
zeu ce-și propune să ilustreze 
istoria zbuciumată a poporului 
nigerian și mai cu seamă dra
maticele evenimente care, între 
1967—1970, amenințau să scinde
ze țara. Nu intîmplâtor ea 
loc al acestui lăcaș memorial, 
expresie a voinței de unitate 
națională a poporului nigerian, 
a fost aleasă localitatea Umua- 
hia : aici s-a dat ultima ma-re 
bătălie care a hotărît soarta 
războiului civil.
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Răspunzînd interesului deosebit al opiniei publice arabe,

la Cairo a apărut un nou volum omagial consacrat

proeminentei personalități a șefului statului român

„CEAUȘESCU - EROUL ROMÂNIEI"
CAIRO 20 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, 

la Cairo a apârut, în editura „Dar Al-Maaref", volumul 
„CEAUȘESCU — EROUL ROMÂNIEI", o nouâ lucrare con
sacrată proeminentei personalități a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vibrant omagiu adus 
gindirii creatoare a șefului statului român. Autorul volu
mului este cunoscutul publicist și scriitor egiptean El- 
Sayed Farag Fuad. Volumul „Ceaușescu — eroul Româ
niei" este a patra lucrare apărută în limba arabă — 
după cele publicate in ultimii ani la Beirut, Cairo și 
Kuweit — consacrată președintelui României, politicii 
interne și externe a țării noastre, contribuției deosebite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la edificarea unei lumi a 
păcii, dreptății și colaborării.

în cuvintul introductiv, 
intitulat „O carte despre 
președintele Ceaușescu și 
România", autorul subli
niază : „Este o carte despre 
o viafă exemplară, străluci
toare, despre o personali
tate de prestigiu mondial, 
despre un bărbat care ocu
pă poziția cea mai înaltă 
în patria sa, despre un con
ducător politic care se. 
bucură de prețuire și res
pect din partea tuturor sta
telor și popoarelor lumii. 
Dar si o carte despre 
un ponor vechi. încercat, 
despre un ponor care 
a gustat dulcele si ama
rul zilelor. desnre un 
popor harnic și brav, care, 
prin angajarea sa fermă 
într-o muncă constructivă, 
a reușit să lege prezentul 
său avintat cu trecutul său 
glorios, să înfăptuiască 
prin luptă ceea ce îi cer 
onoarea și demnitatea sa 
națională, locul și rolul său 
specific in lumea de astăzi, 
lume care continuă să cu
noască manifestări ale for
ței. amenințării și agresiu
nii".

„Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un mare 
conducător al României si, 
totodată, joacă un rol deo
sebit în desfășurarea eve
nimentelor pe arena mon
dială contemporană. El a 
sprijinit și sprijină lumea 
arabă, și-a exprimat des
chis și clar opiniile, a de
pus eforturi ferme și sus
ținute pentru instaurarea 
unei păci drepte și durabile 
în Orientul Mijlociu. s-a 
pronunțat pentru încetarea 
ocupației israeliene asupra 
pămintului arab, ca pre
misă indispensabilă a lichi
dării îndelungatului conflict 
arabo-israelian".

în prefața volumului, 
semnată de Sayed Zaki, 
președintele Asociației de 
prietenie egipteano-română. 
se exprimă „satisfacția 
pentru cinstea de a prezen
ta cititorilor arabi, celor 
interesați in cunoașterea 
culturii și realizărilor po
porului român acest volum 
care înfățișează realitatea 
minunată și speranța lumi
noasă a drumului ce-1 par
curge poporul român prie
ten sub conducerea în
țeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. L-am 
cunoscut personal pe pre
ședintele României — scrie 
Sayed Zaki — cu ocazia 
primei mele vizite in Româ
nia in fruntea unei delega
ții politice. în octombrie 
1972. Cu acest prilej am 
desprins din gindirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
clarviziunea conducătorului 
si înțelepciunea sa speci
fică. Ulterior. în cursul vi
zitelor efectuate în Româ
nia. mi-am dat seama de 
multe din realizările minu
nate în obținerea cărora 
președintele Ceaușescu. îm
preună cu marele popor ro
mân. a jucat un rol pri
mordial".

Sayed Zaki subliniază că 
relațiile româno-arabe. in 
general, și relațiile româno- 
egiptene, în special, cunosc 
în prezent o continuă dez
voltare șl diversificare. 
..România — scrie el — este 
o tară cu o interesantă și 
originală experiență în con
struirea societății noi, so
cialiste, o tară care pro
movează o politică externă 
independentă. Toate aces
tea poartă amprenta gindi
rii și activității bărbatului 
care conduce destinele na
țiunii române, președintele 
Nicolae Ceaușescu. De a- 
ceea, scrie Sayed Zaki, este 
un prilej fericit pentru Bi
blioteca arabă de a se îm
bogăți cu volumul literatu
lui de talent El-Sayed Fa
rag Fuad.

Conținutul lucrării 
„Ceaușescu — eroul Româ
niei" este axat ne trei

direcții fundamentale : ce 
înseamnă președintele 
Ceausescu pentru tara sa ; 
ce reprezintă președintele 
Ceaușescu pentru Egipt : 
locui președintelui 
Ceaușescu în lumea zilelor 
noastre. Autorul prezintă 
contribuția remarcabilă a 
președintelui Nicolae 
Ceausescu la dezvoltarea

cerea președintelui Nicolae 
Ceausescu in diferite sec
toare ale economiei națio
nale — industrie, construc
ții. agricultură, transporturi 
si telecomunicații, comerț 
exterior. Alte capitole cu
prind impresiile autorului 
despre locurile vizitate și 
despre personalitățile cu 
care s-a întilnit în zilele 
petrecute in România. 
Cititorul arab găsește pa
gini interesante consacra
te unor aspecte ale vie
ții culturale și artistice 
a României de astăzi, fru
museții peisajului natural 
românesc. monumentelor 
de artă si istorice pe care 
le-a văzut.

Capitolul „Politica exter
nă a României" prezintă 
principiile si obiectivele 
politicii externe a tării 
noastre. în elaborarea si 
promovarea cărora pre
ședintele Nicolae Ceaușescu

relațiilor româno-egiptene. 
poziția principială si consec
ventă a României si a pre
ședintelui său la solutio
narea conflictului din Ori
entul Mijlociu, roiul mar
cant pe care il are pre
ședintele României in viata 
internațională contempora
nă. în elaborarea si promo
varea fermă a unei politici 
externe în deplină concor
dantă cu interesele vitale 
ale poporului român, cu in
teresele păcii și securității 
internaționale, cu intere
sele și aspirațiile tuturor 
popoarelor, pentru edifi
carea unei lumi a dreptății, 
păcii si colaborării.

Sub genericul „pre
ședintele Ceaușescu mi-a 
declarat...". Sayed Farag 
prezintă cititorilor arabi o 
gamă largă si variată de 
probleme abordate in cadrul 
celor două convorbiri avute 
cu șeful statului român. Se 
relevă valențele si obiecti
vele politicii externe româ
nești. concepția înaintată si 
militantă a președintelui 
Nicolae Ceausescu fată de 
problemele majore cu care 
sc confruntă omenirea din 
zilele noastre.

Capitolul care poartă ace
lași titlu ca si cel al cărții 
— ..Ceausescu — eroul 
României" — reliefează 
principalele momente din 
viata președintelui Repu
blicii. o sinteză a ideilpr 
teoretice si a acțiunilor 
practice ale șefului statului 
roman oglindite grăitor in 
imaginea României de azi, 
în politica externă a tării 
noastre. în prestigiul de care 
se bucură tara noastră pe 
plan international.

în capitolele următoare 
sint prezentate principalele 
momente din istoria po
porului român, transformă
rile politice, economice si 
sociale petrecute in țara 
noastră, realizările remar
cabile obținute de po
porul român sub condu

are un rol determinant. 
Sintetizind ideile exprimate 
de șeful statului român in 
cele două convorbiri cu 
privire la politica externă 
a tării noastre, autorul 
scrie: „Președintele Nicolae 
Ceaușescu este unul dintre 
cei mai de seamă gînditori 
si oameni de. acțiune în 
viata internațională. re- 
mareîndu-se prin contribu
ția adusă la întărirea cola
borării între statele lumii și 
la sprijinirea eforturilor 
pentru menținerea păcii. 
Politica externă a României 
se bazează pe concepte si 
principii ferme și clare, in 
fruntea lor situîndu-se cola
borarea cu toate statele, 
fără deosebire de orînduirea 
lor social-politică. respectul 
independentei si suveranită
ții naționale, al dreptului 
fiecărui popor la dezvol
tarea liberă, suverană, fără 
nici un amestec in treburile 
interne, al egalității depline 
in drepturi si avantajului 
reciproc, condamnarea agre
siunii, a folosirii forței și 
amenințării cu forța, a tu
turor formelor de dictat si 
dominație în relațiile dintre 
state".

Relevînd câ România și 
președintele ei consideră o 
necesitate obiectivă a pro
gresului social in lumea de 
astăzi dezvoltarea colabo
rării. instaurarea unui cli
mat de securitate si înțe
legere. autorul scrie : ..As
tăzi. România și-a cucerit 
un binemeritat prestigiu și 
se bucură de o deosebită 
apreciere, grație succeselor 
in politica internă, precum 
și curajului materializat in 
pozițiile sale principiale și 
constructive privind toate 
aspectele vieții internațio
nale contemporane și. mai 
ales, in cadrul Organizației 
Națiunilor Unite si orga
nismelor sale specializate, 
în cadrul relațiilor bilate
rale cu celelalte state".

Cu citate semnificative 
din cuvintările si interviu-

rile președintelui Nicolae 
Ceaușescu. din documen
tele de partid și de stat 
autorul prezintă liniile di
rectoare ale politicii ex
terne. promovate de Româ
nia socialistă. Sînt prezen
tate. de asemenea, pozițiile 
României privind securita
tea și cooperarea europea
nă, cursa înarmărilor și de
zarmarea. si in primul rînd 
dezarmarea nucleară, so
luționarea stărilor de ten
siune și conflict din dife
rite zone ale lumii, cu re
ferire la soluționarea si
tuației din Orientul Mijlo
ciu. lichidarea subdezvol
tării șl edificarea noii or
dini economice mondiale, 
creșterea rolului O.N.U. în 
viata internațională.

„România — scrie auto
rul — consideră că. in e- 
poca noastră, este necesar 
ca toate statele lumii, mari, 
mijlocii sau mici, să-și a- 
ducă contribuția la solu
ționarea marilor probleme 
ale omenirii ; fiecare stat 
este răspunzător de desti
nele păcii ; este dreptul șl 
obligația fiecărui stat să 
contribuie la soluționarea 
problemelor care confrun
tă omenirea, să joace un 
rol eficient si activ in viața 
politică și economică inter
națională".

„Politica externă a Româ
niei. relevă autorul, izvori- 
tă din experiențele si par
ticularitățile specifice ale 
poporului său. promovată 
în interesul general al so
cietății internaționale, nu 
rămîne la limitele expri
mării opiniei și prezentării 
de sugestii, ci este aplica
tă practic și realist, cu 
principialitate si consec
ventă. Această politică este 
în deplină concordantă cu 
voința si aspirațiile națiu
nii române de progres și 
civilizație, cu edificarea 
viitorului omenirii pe baza 
cooperării internaționale și 
libertății tuturor, un viitor 
al păcii și bunăstării pen
tru oamenii de pretutin
deni".

Capitolul „România sî a- 
rabii" prilejuiește sublinie
rea tradițiilor istorice ce 
caracterizează relațiile ro
mâno-arabe. scoate in re
lief dezvoltarea fără pre
cedent a acestor relații in 
zilele noastre. O contribu
ție de cea mai mare im
portantă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și co
laborare intre tara noastră 
si țările arabe au adus-o 
intilnirile și convorbirile 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu si, conducătorii 
unui mare număr de țari 
arabe, fie la București, fie 
în capitalele arabe. Citate 
ilustrative din cuvintări și 
interviuri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu relevă 
eforturile României socia
liste pentru intensificarea 
relațiilor sale cu țările a- 
rabe in variate domenii de 
activitate, pe baza intere
sului și avantajului re
ciproc.

Autorul consacră un spa
țiu larg dezvoltării ascen
dente a relațiilor româno- 
egiptene. evidențiind sem
nificația si importanta în
tâlnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu si An
war El Sadat in impulsio
narea relațiilor dintre cele 
două țări si popoare prie
tene.

Apariția acestui nou vo
lum dedicat personalității 
și activității președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dobîndește sem
nificația unui eveniment 
editorial de primă mărime, 
răspunzînd interesului deo
sebit al opiniei publice a- 
rabe pentru cunoașterea 
personalității și gindirii 
novatoare a șefului statu
lui român, a realităților 
României socialiste. înscri- 
indu-se. în același timp, 
intr-o vastă suită de acțiuni 
editoriale întreprinse in 
numeroase țări ale lumii, 
apariția acestui volum re
levă pregnant interesul viu 
fată de activitatea dinamică 
a unui eminent conducător, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. fată de prezen
ta sa activă pe arena inter
națională. pusă in slujba 
idealurilor de pace si înțe
legere. înaltul prestigiu de 
care se bucură șeful statu
lui român, contribuția sa la 
lupta pentru împlinirea as
pirațiilor de pace si pro
gres ale tuturor popoarelor.

agențiile de presă transmit:
Un Tratat de prietenie și 

colaborare între R.D.G. și 
R.P. Angola 3 fost semnat 13 
Luanda, la încheierea dialogului la 
nivel inalt dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii și președintele Angolei.

Palatul târgurilor din Vie- 
tțjc găzduiește cea de-a IV-a ediție 
a Tîrgului turistic austriac. Pe lin
gă zonele turistice austriece, sint 
prezente 25 de țări, printre care și 
România. Expoziția Ministerului Tu
rismului din tara noastră se bucură 
de. un real interes din partea publi
cului. precum și a birourilor turis
tice reprezentate. Standul României 
a fost vizitat de Josef Staribacher,

ministrul meseriilor, comerțului și 
industriei, care a fost salutat de Oc
tavian Groza, ambasadorul tării noas
tre in Austria. Ministrul austriac a 
subliniat cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a legăturilor pe plan tu
ristic intre Austria și România.

Referendumul din Elve
ția. Corpul electoral elvețian s-a 
prezentat, duminică, la urne, pentru 
a se pronunța, prin referendum, a- 
supra mai multor probleme. Astfel, 
majoritatea alegătorilor s-au opus a- 
cordării unui „drept de veto" comu
nelor in apropierea cărora urmează 
să fie construite centrale nucleare, 
măsură care ar fi permis blocarea 
inițiativelor in acest sens. Pe de 
altă parte, electoratul a aprobat pro
punerea privind obligația autorități
lor federale de a menține „drumurile 
rezervate exclusiv pietonilor".

Convorbiri polono-ceho-
SlOVOCO. Agenția P.A.P. anunță 
că vizita în R.P. Polonă a tovarășu
lui Gustav Husak, secretar generai 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, s-a 
încheiat. Oaspetele a avut convorbiri 
cu Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. Comunicatul comun 
publicat cu acest prilej relevă dez
voltarea dinamică a relațiilor polono- 
cehoslovace în toate domeniile.

în Spania a început o 
grevă națională de 48 ore a 
muncitorilor din industria textilă. 
La grevă participă peste 300 000 de 
salariați care revendică îmbunătă
țirea condițiilor de viață. O grevă 
similară au început și cei peste 
13 000 de funcționari din serviciile 
publice din Madrid. Ei revendică 
majorarea salariilor.

Securitatea in zona mediteraneană 
și in Europa reclamă continuitatea eforturilor 

tuturor statelor continentului
Intervenția reprezentantului român la reuniunea din capitala 

Maltei
LA VALLETTA 20 (Agerpres). — 

în cadrul reuniunii celor 35 de țări 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
consacrată examinării căilor si mij
loacelor de promovare a cooperării 
economice, științifice și culturale in 
zona Mării Mediterane. a luat cuvin
tul șeful delegației române, ambasa
dorul Dumitru Aninoiu. El a arătat 
că în abordarea obiectivelor acestei 
reuniuni hotărîte prin documentul 
do la Belgrad, care se înscrie in ac
tivitatea mai largă de aplicare a dis
pozițiilor Actului final privind Me
diterana, delegația României porneș
te de la concepția conform căreia 
semnarea Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa constituie un început ce se 
cere continuat prin eforturi perseve
rente în vederea adoptării unor mă
suri concrete de natură să impulsio
neze punerea în practică a angaja
mentelor asumate prin aplicarea in
tegrală, ca un tot unitar, a docu
mentelor de la Helsinki.

România — a spus șeful delegației 
țării noastre — consideră că pe pri
mul plan al înfăptuirii securității eu
ropene trebuie să stea trecerea la 
măsuri practice de dezangajare mili
tară, de dezarmare, fără de care nu 
pot fi concepute pacea și securita
tea pe continent și în nici o zonă a 
sa, ca de altfel în întreaga lume.

Convinsă de rolul și importanta 
dimensiunii mediteraneene a securi
tății și cooperării în Europa. Româ
nia este de părere oă examinarea in 
continuare a problemelor privind 
cooperarea mediteraneană implică 
participarea la dezbateri și a țărilor 
mediteraneene nesemnatare ale Actu
lui final. Declarațiile făcute și docu
mentele prezentate de reprezentanții 
unor state din zonă, atît in faza de 
elaborare a Actului final, cit și la 
reuniunea de la Belgrad, au demon
strat cit de necesare sînt pentru în
tărirea securității' și dezvoltarea coo
perării în Europa întreprinderea și 
convenirea unor măsuri care să fa
vorizeze dezvoltarea și evoluția po
zitivă în Mediterana. să contribuie 
la asigurarea unei păci trainice, la 
întărirea și garantarea securității în 
această regiune.

Arătînd că România acordă o aten
ție deosebită soluționării pe cale po
litică. prin tratative între părțile in-

Solidaritate cu lupta 
popoarelor 

din Africa australă
PARIS 20 (Agerpres). — La sediul 

din Paris al UNESCO s-au deschis 
lucrările unei conferințe mondiale a 
tineretului și studenților de solida
ritate cu lupta popoarelor din Africa 
australă.

La conferință participă și o dele
gație a Uniunii Tineretului Comunist 
și Uniunii Asociației Studenților Co
muniști din România.

în cuvintul lor, reprezentanți ai 
secției de tineret a Congresului Na
țional African din Africa de Sud au 
subliniat importanța deosebită a 
mișcării internaționale de solidari
tate a tineretului și studenților, a 
tuturor forțelor progresiste și demo
cratice cu lupta popoarelor afri
cane împotriva apartheidului.

teresate, a tuturor conflictelor si fo
carelor de încordare existente în 
lume, vorbitorul a subliniat că tara 
noastră întreține și dezvoltă rapor
turi fructuoase, pe multiple planuri, 
cu toate statele mediteraneene, cu 
convingerea fermă că astfel de ra
porturi sint de natură să stimuleze 
cunoașterea și respectul reciproc, să 
dezvolte cooperarea economică, teh
nică. științifică, culturală și. de ase
menea. să promoveze în relațiile in
ternaționale — in cazul de fată în 
Mediterana — principiile înscrise in 
Actul final. România iși aduce, astfel, 
contribuția Ia realizarea obiectivelor 
Actului final, la instaurarea atît în 
Europa, cît și în Mediterana a unui 
climat de pace, de cooperare și de 
înțelegere între ponoare. Intilnirile 
frecvente ale președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu conducători ai țărilor 
mediteraneene nesemnatare ale Actu
lui final, atit la București, cît și in 
capitalele țărilor respective, constituie 
exemple elocvente ale acestei politici 
de pace și cooperare, materializate 
în importante documente cu carac
ter politic, economic și cultural pe 
care România le-a încheiat cu parte
nerii săi mediteraneeni.

Militind pentru dezvoltarea coope
rării bilaterale șl multilaterale în cu ■ 
ferite zone ale continentului, pentru 
transformarea acestora în zone ak
păcii, înțelegerii și bunei vecinătăți. 
România consideră că actuala reuniu
ne poate contribui, prin concluziile 
și recomandările ei. la stimularea și 
dezvoltarea colaborării economice, 
științifice și culturale în regiunea 
Mării Mediterane. contribuind astfel 
la aplicarea Actului final de la Hel
sinki. Delegația română consideră că 
la proiectele și acțiunile de cooperare 
multilaterală ce vor fi reținute ar 
trebui să participe atît țările medite
raneene. cit și celelalte țări semnata
re ale Actului final interesate. In 
primul rînd cele din zone învecinate 
cu Mediterana. Delegația română 
consideră că recomandările si con
cluziile reuniunii trebuie să prevadă 
o participare mai susținută și mai 
constantă a C.E.E./O.N.Ij.. UNESCO 
șt P.N.U.E. la realizarea unor proiec
te de cooperare multilaterală, in con
formitate cu spiritul și prevederile 
Actului final.

PROBLEME PRIORITARE PE AGENDA VIITOAREI 
SESIUNI A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a dat publicității agenda 
provizorie a celei de-a 34-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.. ale 
cărei lucrări vor începe la 18 sep
tembrie 1979, la New York. în cen
trul atenției viitoarei sesiuni a A- 
dunării Generale se vor afla proble
mele cardinale ale vieții internațio

nale actuale — întărirea păcii și 
securității, soluționarea pe cale poli
tică. pașnică a stărilor de încordare 
și conflict, oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, era
dicarea colonialismului, a politicii de 
apartheid și discriminării rasiale, li
chidarea decalajelor economice și a 
subdezvoltării pe calea edificării u- 
nei noi ordini economice mondiale și 
altele.

ITALIA: Persistă dificultățile în găsirea
unei formule guvernamentale

ROMA 20 (Agerpres). — în Italia 
continuă criza guvernamentală de
clanșată la 1 februarie. Noile propu
neri formulate de premierul desem
nat Giulio Andreotti privind solutio
narea crizei nu sint acceptabile pen
tru celelalte părți. Propunerea de- 
mocratiei-creștine vizează. în esență, 
formarea unui guvern de unitate 
națională, dar din care să nu facă 
parte reprezentant! ai partidului co
munist. Propunerea a fost respinsă 
deja de către P.C.I.

Direcțiunea Partidului Socialist- 
Democratic. care s-a întrunit luni Ia 
Roma, se pronunță in favoarea con
stituirii unui guvern de unitate na
țională care să aibă la bază acordul 
celor cinci partide ale fostei majori
tăți parlamentare : democrat-crestin, 
comunist, socialist, socialist-democra
tic și republican. într-o declarație 
făcută presei, Pietro Longo, secreta
rul general al P.S.D.I., a relevat că 
tara se găsește într-o situație ..ex
trem de gravă și complexă".

Acțiunile militare de la granița 
chino-vietnamezâ

Agențiile internaționale de presă 
informează că la frontiera ' chino- 
vietnameză au continuat luptele si în 
cursul zilelor de luni si marți.

într-o informație difuzată de agen
ția China Nouă se arată că „forțele 
de frontieră ale Armatei populare 
chineze' de eliberare din Guangxi și 
Yunnan continuă contraatacul".

Rezultatele alegerilor 
din Bangladesh

DACCA 20 (Agerpres). — La 
Dacca au fost făcute cunoscute ofi
cial rezultatele complete ale alege
rilor parlamentare care s-au desfă
șurat duminică în Bangladesh. Co
misia electorală a validat 298 din 
cele 300 de mandate ale viitorului 
parlament al țării, urmind a fi or
ganizate noi alegeri în două circum
scripții in următoarele zile, Potn- 
vit comunicatului comisiei electo
rale, din cele 298 de mandate va
lidate, 206 au revenit candidaților 
Partidului Naționalist din Bangla
desh al președintelui Ziaur Rahman, 
40 candidaților principalei forma
țiuni de opoziție „Liga Awami" a 
fostului premier Mujibur Rahman, 
19 alianței electorale „Liga Musul
mană" — „Liga Islamică Democra
tă".

CIAD

Noi propuneri în vederea reconcilierii naționale
N’DJAMENA 20 (Agerpres). — A- 

cordul de încetare a focului semnat 
luni in capitală Ciadului, la o săp- 
tămină după Începerea luptelor din
tre forțele armate care-1 sprijină pe 
președintele tării. Felix Malloum. și 
forte înarmate fidele primului minis
tru, Hissen Habre, a continuat să fie 
respectat în mare măsură în cursul 
zilei de marți.

Ezzedin Hamid, ministru de stat 
sudanez, șeful misiunii de mediere 
în conflictul din Ciad, a propus luni, 
la reîntoarcerea sa la Khartum, or
ganizarea unei conferințe în vederea 
reconcilierii naționale, la care să 
participe toate părțile implicate din 
Ciad, țările vecine și reprezentanți

ai Organizației Unității Africane 
(O.U.A.).

Hamid a precizat că o astfel de 
conferință nu ar putea avea loc decît 
dacă încetarea focului in Ciad va fi 
respectată. Ministrul a menționat, de 
asemenea, că. înainte de a prezenta 
propuneri concrete părților interesate, 
va discuta cu președintele Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri, detaliile acestui 
proiect care, in principiu, a fost ad
mis de Felix Malloum si Hissen Ha
bre. Președintele Malloum a declarat 
că nu se opune unei soluții federale, 
dar a precizat că nu dorește să ia 
„inițiativa în acest domeniu". „Nu 
vreau să-mi asum responsabilitatea 
divizării Ciadului".

Postul de radio Hanoi, citat de 
agenția France Presse. relevă, la 
rindul său. că „numeroase coloane 
de militari chinezi au fost obligate 
să se regrupeze și să aștepte întăriri, 
în urma luptelor violente".

(Agerpres)Situația din Iran
TEHERAN 20 (Agerpres). — Știri 

provenite din Iran informează că si
tuația continuă să se normalizeze. 
Astfel, marți au fost redeschise șco
lile și institutele de învătâmint su
perior. Se anunță, de asemenea, că 
producția de titei a Iranului a atins, 
in prezent, nivelul de 700 000 barili 
pe zi — cantitate ce se apreciază a 
fi suficientă pentru acoperirea cerin
țelor interne. Hassan Nazih. membru 
al Frontului Național, a fost numit 
președinte al Companiei naționale a 
petrolului.

Manifestări culturale 
dedicate României

Cu prilejul unei manifestări 
organizate in capitala Austriei 
de către Asociația Austria- 
România și Societatea „Unirea — 
Prietenii României in Austria", 
dr. Adolf Maerz, locțiitor al mi
nistrului învățământului și artei, 
președintele Asociației Austria- 
Romania, a scos in evidentă re
lațiile de prietenie tradiționale 
statornicite intre popoarele ro
mân și austriac, precum și evo
luția mereu ascendentă a rapor
turilor intre cele două țări.

Conducerea Universității Gre
noble III și lectoratul de limba și 
literatura romană de la această 
universitate au organizat o ma
nifestare culturală consacrată 
aniversării Unirii principatelor 
romane și formării statului na
tional unitar român. Cu acest 
prilej, prof. Paul Crinel. condu
cătorul secției de italiană și ro
mână a universității, a subliniat 
însemnătatea evenimentelor săr
bătorite in istoria poporului ro
mân. iar dr. Margareta Dolines- 
cu a prezentat conferința „Cul
tura română și idealul de uni
tate națională".

Un element important al edificării unei noi ordini economice mondiale:

Extinderea cooperării între țările în curs
„Arusha, februarie 1979 — un mo

ment important in suita eforturilor 
depuse de țările in curs de dezvol
tare in vederea edificării unei noi 
ordini economice internaționale". 
Astfel pot fi exprimate sintetic a- 
precierile observatorilor de presă pe 
marginea rezultatelor reuniunii mi
nisteriale a „Grupului celor 77". care 
s-a desfășurat săptămina trecută in 
amintita localitate din nordul Tan
zaniei. Aceste rezultate sint consem
nate în documentul final intitulat 
„PROGRAMUL DE LA ARUSHA". 
care cuprinde „Declarația miniștri
lor" asupra actualei situații din eco
nomia și comerțul mondial; „Pro
gramul de acțiune" al grupului, ce 
sintetizează pozițiile participantilor 
fată de problemele înscrise pe agenda 
celei de-a V-a Conferințe a Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), ce va avea Ioc 
în luna mai, la Manila ; precum și 
„Primul plan de acțiune pe termen 
mediu privind prioritățile globale ale 
cooperării economice intre țările in 
curs de dezvoltare".

Concluziile desprinse în cursul 
dezbaterilor, ca și măsurile preconi
zate in documentul final se înte
meiază pe o aprofundată analiză a 
realităților lumii contemporane, rea
lități care școt la iveală, intre altele, 
faptul că decalajele dintre țările 
bogate și cele sărace, departe de a 
se diminua, se adincesc tot mai 
mult, cu consecințe dintre cele mai 
grele asupra ansamblului economiei 
mondiale. Totodată, fenomenele ce se 
manifestă de mai multă vreme în 
economia țărilor capitaliste dezvol
tate (recesiunea, șomajul, inflația, 
dezordinea monetară, protecționismul 
etc.) afectează tot mai grav situația 
statelor în curs de dezvoltare. Ca 
urmare, participantii la reuniunea de 
Ia Arusha au fost unanimi in a a- 
precia că actualele procese și ten
dințe negative din economie — gene
rate de un sistem de relații interna
ționale inechitabile, care a dus la 
îmbogățirea unor țări pe seama al
tora — nu pot fi curmate decit prin 
înlocuirea vechilor raporturi dintre 
state cu altele noi, cu o nouă ordine 
economică mondială, capabilă să 
favorizeze dezvoltarea accelerată a 
țărilor rămase in urmă, să asigure 
progresul tuturor popoarelor.

De altfel, țările in curs de dez
voltare caută de mai multă vreme 
mijloacele susceptibile să accelereze 
procesul creării noii ordini. Multe 
din ele au fost deja găsite, dar —

așa cum s-a subliniat la reuniune — 
pină acum s-a făcut prea puțin pen
tru aplicarea lor. dintr-un șir de 
motive, intre care principalul este 
lipsa voinței politice a țărilor dez
voltate. Negocierile „Nord—Sud" 
n-au dat rezultate și se află in impas.

Toate acestea au determinat pe 
membrii „Grupului celor 77“ să a- 
dapteze la noile condiții cunoscuta 
lor strategie „dezvoltare prin co
merț", care a dus la crearea 
U.N.C.T.A.D. și la lansarea primu
lui „deceniu al dezvoltării". Se știe 
că. această strategie a dat unele re
zultate atit timp cit țările capita
liste dezvoltate s-au aflat doar in 
postura de exportatori de produse 
industriale în statele în curs de dez

cu intensificarea eforturilor pentru 
reluarea negocierilor „Nord—Sud", in 
promovarea unei cooperări economice 
cît mai largi intre statele „lumii a 
treia". Țările în curs de dezvoltare 
văd în cooperarea dintre ele un fac
tor fundamental in eforturile pe 
care le depun in vederea edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale. în acest sens, planul de ac
țiune pe termen mediu prevede: in
stituirea unui sistem de preferințe 
comerciale între țările în curs de 
dezvoltare; crearea de întreprinderi 
mixte de producție, comercializare și 
transporturi; extinderea cooperării 
monetare și financiare, prin încheie
rea de acorduri multilaterale de 
plăti și credit, finanțarea schimburi
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voltare. Dar. din momentul în care 
tinerele industrii ale statelor râmase 
în urmă au început să-și desfacă 
produsele pe piețele țărilor capita
liste avansate, lucrurile s-au schim
bat Iar pe măsură ce recesiunea 
economică se prelungește, lumea ca
pitalistă recurge la noi măsuri pro- 
tecționiste. Cu alte cuvinte, meca
nismul dezvoltării prin comerț a 
creat capacități de producție fără 
să deschidă, in paralel, condiții de 
desfacere mai ales in țările in curs 
de dezvoltare. Or, practica a dovedit 
că este greu, dacă nu imposibil, să 
menții creșterea producției fără să 
sporești consumul intern și plasarea 
produselor pe piața țărilor în curs 
de dezvoltare. Ca atare, noua ordine 
economică trebuie nu numai să e- 
limine obstacolele din calea indus
trializării țărilor rămase in urmă, ci 
să asigure și lărgirea piețelor de 
desfacere. în fapt, interdependența 
economică presupune atit raporturile 
dintre dezvoltați și subdezvoltati, 
cît și caracterul complementar al 
producției și consumului în interiorul 
„lumii a treia".

Tocmai de aceea, „Primul plan de 
acțiune pe termen mediu", adoptat 
la reuniunea de la Arusha, este axat 
pfe ideea că soluția pentru a depăși 
serioasele dificultăți economice si 
sociale ce confruntă țările în curs 
de dezvoltare, ca și impasul în care 
se află negocierile dintre bogati și 
săraci trebuie căutată, concomitent

lor economice reciproce. înființarea 
unei bănci a „lumii a treia"; precum 
și. lărgirea colaborării in domeniul 
cercetării tehnico-științifice.

Desigur, țările în curs dc dezvol
tare nu privesc cooperarea dintre, 
ele ca un sistem de relații închise, ci 
au in vedere relații economice largi, 
intre toate statele, fără deosebire 
de grad de dezvoltare, potențial și 
orînduire. Așa cum s-a subliniat Ia 
reuniunea de la Arusha. noua ordine 
economică mondială nu poate fi 
decit opera comună a tuturor popoa
relor. De aceea, documentul final al 
reuniunii cheamă țările dezvoltate 
să contribuie la realizarea proiectelor 
de cooperare economică între sta- 
tele în curs de dezvoltare care pre
zintă un interes reciproc. De ase
menea. organismele specializate ale 
O.N.U. — și în special Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
— sint invitate să aloce fonduri 
sporite pentru stimularea cooperării 
dintre statele rămase în urmă. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cît extin
derea cooperării dintre țările în curs 
de dezvoltare ar fi nu numai in in
teresul statelor în cauză, ci și al 
progresului general.' Dacă „lumea a 
treia" va reuși să-și atingă obiecti
vele propuse (sporirea, pînă în anul 
2000, a ponderii sale în producția 
industrială la 25 la sută si în co
merțul internațional la 25 la si^tă) 
economia mondială iși va găsi un 
mai bun echilibru, ceea ce va con-

de dezvoltare
tribui și la atenuarea actualelor feno
mene de criză.

România, țară în curs de dezvol
tare, a participat la reuniunea mi
nisterială a „Grupului celor 77“ in 
calitate de membră cu drepturi de
pline a acestui grup, in cadrul căruia 
acționează permanent pentru unirea 
eforturilor statelor rămase în urmă 
în lupta lor pentru progres economic 
și social. Este cunoscută, in acest 
sens, contribuția tării noastre la 
identificarea și transpunerea in prac
tică a măsurilor pe care le comportă 
înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale. Și la reuniunea mi
nisterială de la Arusha. delegația 
română a participat activ la dez
bateri, făcind o serie de propuneri 
concrete vizind extinderea cooperării 
între statele în curs de dezvol
tare — propuneri care-și găsesc re
flectare in documentele finale. Astfel, 
România s-a pronunțat pentru pro
movarea unor forme moderne de 
cooperare (cum ar fi construirea do 
obiective economice comune, înche
ierea de acorduri pe termen lung), 
care să dea stabilitate și perspectivă 
relațiilor dintre aceste state ; pentru 
o largă colaborare in domeniul cer
cetării științifice, asistentei tehnice și 
pregătirii cadrelor ; precum și pen
tru acordarea de facilități financiare 
în vederea realizării întreprinderilor 
mixte. Totodată, țara noastră a pro
pus începerea, încă in acest an, a 
unei runde de negocieri comerciale 
între statele in curs de dezvoltare, 
în scopul lărgirii facilităților prefe
rențiale, necesare extinderii comer
țului reciproc. Relevînd consecințele 
nefaste ale cursei înarmărilor pe plan 
economic și social, delegația română 
s-a pronunțat pentru adoptarea unor 
măsuri urgente de dezarmare și uti
lizarea fondurilor astfel economisite 
pentru ameliorarea situației țărilor 
rămase in urmă, pentru progresul ge
neral.

In ceea ce o privește, țara noastră 
este ferm hotărită ca, in spiritul 
orientărilor documentelor de partid și 
de stat, să se manifeste și în viitor 
ca un factor activ și constructiv în 
cadrul „Grupului celor 77", să acțio
neze alături de celelalte state în curs 
de dezvoltare, de toate țările lumii, 
pentru statornicirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru îm
plinirea idealurilor de progres ale tu
turor națiunilor.

Gh. CERCELESCU
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