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Sub semnul preocupărilor pentru buna

aprovizionare a populației o prioritate

a calendarului agricol de sezon

LEGUMELE TIMPURII
cultivate fără intirziere, 
pe suprafețe sporite
• In fiecare județ — baze proprii de aprovizionare
• 3 700 hectare de solarii — folosite intensiv
• Cultura mazării urmează să fie extinsă cu incâ 

8 000 de hectare

ȘEDINJA
CONSILIULUI DE STAT

Miercurl. 21 februarie a.c.. la Pa
latul Republicii, a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

La ședință au participat, ca invi
tați, viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alti conducători de organe 
centrale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

In cadrul ședinței, Consiliul de Stat 
a dezbătut și adoptat : Decretul pen
tru modificarea Legii nr. 18/1968 pri
vind controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice, care nu 
au fost dobindite în mod licit ; De
cretul privind normarea stocurilor 
de mărfuri ta comerțul cu ridicata ; 
Decretul privind donarea de singe in 
scopuri terapeutice ; Decretul pri
vind condițiile de stabilire a terenu
rilor de aeronautică, a zonelor de si
guranță și a servitutilor aeronauti
ce ; Decretul pentru modificarea De
cretului nr. 318/1977 privind conferi
rea titlului de „Erou al Muncii So
cialiste", a ordinului „Meritul Agri
col" clasa I și a altor distincții ju
dețelor. unităților agricole socialista 
și țăranilor cu gospodărie individua
lă din zonele necooperativizate. pen
tru realizări deosebite în sporirea 
producției agricole ; Decretul privind 
trecerea în proprietatea statului a 
unor imobile proprietate personală 
construite ta județul Neamț cu în
călcarea dispozițiilor legale.

Consiliul de Stat a examinat sl ra
tificat : Tratatul de cooperare ta do
meniul brevetelor, adoptat la Confe
rința diplomatică de Ia Washington 
la 19 iunie 1970 ; Convenția asupra 
viitoarei cooperări multilaterale In 
domeniul pescuitului ta Nord-Vestul 
Oceanului Atlantic, semnată la Ot
tawa la 24 octombrie 1978 ; A- 
cordul general de cooperare eco
nomică și tehnică Intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Argentina, semnat 
la București la 21 iulie 1978 ; Con
venția dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană 
privind asistența judiciară în materie 
civilă,, familială și penală, semnată 
la Damasc la 2 decembrie 1978 ; A- 
eordul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Democratice Sudan pentru 
servicii aeriene între și dincolo de 
teritoriile lor respective, semnat la 
București la 13 mai 1978 ; Acordul 
dintre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Federal-Mill- 
tar al Republicii Federale Nigeria 
privind serviciile aeriene între și din
colo de teritoriile lor, semnat la 
București la 7 iunie 1978 ; Acordul 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Congo privind

transporturile aeriene civile, semnat 
la București la 21 iulie 1978 ; Acor
dul dintre Republica Socialistă Româ
nia. pe de o parte, și Uniunea 
Economică Belgo-Luxemburgheză, pe 
de altă parte, privind promovarea, 
protejarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor, semnat la Bruxelles la 
8 mai 1978 ; Convenția dintre Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia privind echivalarea 
actelor de 
două țări, 
octombrie 
Republica 
publica Austria privind echivalarea 
diplomelor de bacalaureat, semnată 
la București la 11 noiembrie 1978 ; 
Acordul regional relativ la utilizarea 
de către serviciile de radiodifuziune 
de frecvente din benzile de unde hec- 
tometrice în Regiunile 1 și 3 și din 
benzile de unde kilometrice ta Re
giunea 1, încheiat la Geneva la 22 
noiembrie 1975 ; Acordul privind ca
pacitatea juridică, privilegiile și imu- 
nitătile Organizației Internationale 
de Telecomunicații Spațiale „Inter- 
sputnik", încheiat la Berlin la 20 sep
tembrie 1976. Totodată. Consiliul de 
Stat a hotărît aderarea Republicii So
cialiste România la Convenția inter
națională din 1974 pentru ocrotirea 
vieții omenești pe mare, încheiată la 
Londra la 1 noiembrie 1974.

Toate decretele menționate au fost, 
ta prealabil, examinate și avizate fa
vorabil de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, precum șl 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a analizat apoi 
șl aprobat Raportul asupra activității 
de control financiar-bancar în eco
nomie pe anul 1978, prezentat de 
Curtea Superioară de Control Fi
nanciar.

In continuarea lucrărilor. Consiliul 
de Stat a dezbătut șl aprobat măsu
rile luate de conducerile unor minis
tere șl alte organe centrale ca ur
mare a analizelor efectuate de comi
siile permanente ale Marii Adunări 
Naționale referitoare la aplicarea le
gislației ta,-dlferitp .domenii de acti
vitate.

Consiliul de Stat a examinat și 
aprobat Raportul Comisiei pentru 
analiza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamatiilor 
șl cererilor oamenilor muncii adre
sate Consiliului de Stat în anul 1978.

Consiliul de Stat a aprobat Progra
mul privind analizele ce vor fi efec
tuate, în anul 1979, din Însărcinarea 
Consiliului de Stat, de comisiile per
manente ale Marii Adunări Naționale, 
pe baza rapoartelor și informărilor 
ce vor fi prezentate de unele organe 
centrale și locale de stat.

studii eliberate în cele 
Încheiată la Belgrad la 19 
1978 ; Convenția dintre 
Socialistă România și Re-

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

ziarului „Terciiman“ din
După cum s-a mal anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, la 14 februarie, pe Mithat Perin, 
trimis special, consilier pentru problemele editoriale al ziarului 
„Terciiman" din Istanbul, câruia l-a acordat urmâtorul interviu :

ÎNTREBARE : Este cunoscută, 
domnule președinte, atenția de
osebită pe care o acordați dez
voltării economice si sociale a 
României Adoptarea hotăririlor 
privind noul mecanism econo
mic, inclusiv cele referitoare la 
creșterea rolului muncitorilor in 
administrarea întreprinderilor, 
măsurile privind autoconducerea 
Si autogestiunea muncitorească 
au fost primite cu evident inte
res. Care sini aprecierile dum
neavoastră, domnule președinte, 
asupra rezultatelor obținute in 
această direcție in perioada care 
a trecut de la adoptarea acestor 
hotăriri ?

RĂSPUNS: Preocuparea pentru 
dezvoltarea în ritm înalt a economiei 
naționale — atît a industriei, cît și 
a agriculturii — se reflectă ta pri
mul rînd în faptul că in cei trei ani 
care au trecut din cincinalul 
1976—1980, ritmul de creștere a pro
ducției industriale a fost de circa 11 
la sută. A crescut, de asemenea, pro
ducția agricolă; în comparație cu 
perioada corespunzătoare a cincina
lului precedent, am obținut o pro
ducție agricolă cu 20 la sută mal 
mare. Pe această bază am putut 
realiza o creștere substanțială, cu 
21 la sută, a retribuției, a venituri
lor generale ale oamenilor muncii, 
realizînd. de fapt. în trei ani. pre
vederile în acest domeniu pentru 
Întregul cincinal.

în ce privește noul mecanism e- 
conomlc. trebuie să menționez că a- 
doptarea. cu un an in urmă, a a- 
cestor măsuri constituie continuarea 
logică a proceselor dezvoltării eco
nomiei românești, a forțelor de pro
ducție și noilor relații sociale, pre
cum și a dezvoltării anterioare a de
mocrației muncitorești, ta general 
a democrației socialiste, concretizată 
prin constituirea. Încă cu 7—8 ani în 
urmă, a consiliilor oamenilor mun
cii — organe deliberative care hotă
răsc asupra Întregii activități a în
treprinderilor. Prin noile măsuri a- 
doptate. avem ta vedere accentua
rea autoconducerll și autogestiu- 
nli. creșterea răspunderii organelor 
de conducere colectivă, a adunărilor 
generale, a colectivelor de oameni 
ai muncii din fiecare întreprindere 
și instituție în asigurarea bunei des
fășurări a activității. Se urmărește 
ta special ridicarea nivelului calita
tiv și tehnic al 
tătil economice, 
întreprindere a 
tei economice 
spune de pe acum, deși nu a trecut 
decît un an de la adoptarea acestor 
măsuri, că s-a obtinut o creștere a 
spiritului de răspundere sl a iniția
tivei consiliilor de conducere ale 
oamenilor muncii în general, o spo
rire a preocupării lor pentru rea
lizarea unei mal înalte eficiente e- 
oonomice. De altfel, ta momentul de 
fată, în întreaga tară au loc adună
rile generale ale oamenilor muncii, 
care dezbat pe larg problemele acti
vității unităților economice si socia
le. Zilele trecute am participat la o 
asemenea adunare. Ia o mare între
prindere din București. Pot spune că 
aceste adunări relevă un înalt spirit 
de răspundere și o intensă preocu
pare pentru perfecționarea Întregii 
activități economice. constituind o 
puternică manifestare a democrației 
muncitorești, a participării oameni
lor muncii la conducerea vieții eco
nomice si sociale a Întregii țări.

ÎNTREBARE: V-aș ruga, dom
nule președinte, să vă referiți 
la poziția României in proble-

mele cursei înarmărilor, ale dez
armării, la unele propuneri pe 
care le-ați făcut in acest sens.

RĂSPUNS: România se pronunță 
cu fermitate pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară. Apre
ciem în mod deosebit rezultatele se
siunii speciale a Organizației Națiu
nilor Unite de anul trecut, care a 
dat un imbold puternic eforturilor 
pentru elaborarea unor măsuri prac
tice de dezarmare. România a for
mulat o serie de propuneri în a- 
ceastă direcție, 
tarea bugetelor 
anului 1978 sau 
cerea ulterioară _____  ___ .
ielilor militare în proporție de 10—15 
la sută, pînă în 1985. alocarea unei 
părți din economiile realizate pen
tru dezvoltarea economică și creș
terea bunăstării fiecărui popor si a 
altei părți pentru sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare. De asemenea. 
România a prezentat o serie de pro
puneri cu privire la reducerea. în 
Europa îndeosebi, a efectivelor mi
litare. retragerea trupelor străine de 
pe teritoriul altor state, desființarea 
bazelor militare pe teritorii străine, 
precum si alte propuneri de dezan
gajare militară, care să deschidă 
calea întăririi încrederii între state 
și adoptării de măsuri mai hotărîte 
ta direcția dezarmării. Ținînd seama 

care a luat-c 
înarmărilor, considerăm că 
făcut totul pentru oprirea 

i și realizarea dezarmării. Se 
ca atît guvernele, cercurile 

responsabile din fiecare 
și masele largi populare.

printre care lnghe- 
militare la nivelul 
al anului 1979, tre
ia reducerea cheltu-

de amploarea pe 
cursa I 
trebuie 
acesteia 
impune 
politice 
stat, cît . 
popoarele însesi să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru oprirea cursei 
Înarmărilor, pentru cauza dezarmă
rii.

Istanbul
zona demilitarizată. Doresc să men
ționez că privim aceasta numai ca 
o măsură temporară. în cadrul mă
surilor generale de dezangajare 
militară, de reducere a înarmărilor, 
de trecere la acțiuni efective de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

ÎNTREBARE : în relațiile din
tre unele țări balcanice apar ade
sea momente de încordare. Con
siderați că ar putea să fie inten
sificată colaborarea țărilor bal
canice — si cum ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr, între une
le țări balcanice există probleme ne- 
solutionate, apar momente de în
cordare care, desigur, reprezintă un 
pericol pentru dezvoltarea colabo
rării și păcii în această zonă. Aș 
dori să menționez cu satisfacție că 
România întreține relații bune, de 
colaborare, cu toate țările balcanice, 
neavînd probleme litigioase cu nici 
un stat din Balcani ; dimpotrivă, țara 
noastră face totul pentru extinderea 
colaborării și conlucrării cu acesta 
state.

Considerăm necesar să se acțione
ze de către toate țările din Balcani 
în direcția soluționării problemelor 
dintre ele pe calea tratativelor paș
nice. In mod deosebit aș dori să 
menționez preocuparea și dorința 
noastră ca problemele dintre Turcia 
și Grecia să fie soluționate cît mai 
rapid pe calea tratativelor dintre cele 
două țări — aceasta avînd o impor
tanță deosebită pentru pacea în Bal
cani și în general în Europa. De a- 
semenea, sîntem preocupați și do
rim să se ajungă cît mai rapid la o 
soluție în Cipru, care să asigure înțe
legerea între cele două comunități și 
conviețuirea lor pașnică, in cadrul 
unui stat unic independent, integri
tatea teritorială și suveranitatea a- 
cestei țări. In vederea extinderii co
laborării între țările balcanice con
siderăm necesar, totodată, să dez
voltăm relațiile economice, științi
fice. culturale, raporturile in toate do
meniile — pentru care există încă 
largi posibilități — și care vor con
tribui la transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, relațiile 
economice actuale dintre Româ
nia și Turcia ?

RĂSPUNS : Doresc să subliniez cu 
multă satisfacție cursul ascendent al 
colaborării economice și în alte do
menii, dintre România șl Turcia. în 
ultimii cinci ani, schimburile 
nomice dintre țările noastre au 
cut de aproape șase ori. S-au 
chelat o serie de înțelegeri și 
duri cu privire la cooperarea
producție și la extinderea colaborării 
tehnico-științifice și culturale româ- 
no-turce. Bazîndu-mă pe ceea ce am 
realizat ta ultimii ani, consider că 
există perspective bune pentru ex
tinderea în continuare a colaborării 
și cooperării economice și în alte 
domenii dintre țările noastre. Aceas
ta presupune ca atît guvernele celor 
două țări, cit și organizațiile econo
mice — inclusiv cele particulare din 
Turcia — să colaboreze mai strîns, 
să intensifice contactele, să găsească 
cele mai potrivite forme de cooperare 
bazată pe interesul reciproc, pe prin
cipiile avantajului reciproc.

In ce o privește, România dorește 
să facă totul pentru ca relațiile eco
nomice, și ta celelalte domenii, cu 
Turcia să se dezvolte mult mal pu
ternic, să constituie un exemplu de 
colaborare între două țări cu orîn- 
duiri sociale diferite, animate de do
rința de a conlucra în mod pașnic.

ÎNTREBARE : în discursurile 
dumneavoastră, rostite in ulti
mul timp, ați arătat că Româ-

(Continuare in pag. a V-a)creeze

Din întreaga țară, mesaje
de deplină aprobare

din Milano
C.C. aiset de secție la

prilej, tovarășul 
a acordat un

eco- 
cres- 

în- 
acor- 

In
producției si activi- 
realizarea în fiecare 
principiului eficien- 

maxime. Se poate

Nicolae 
interviu 
Nuovo"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
miercuri dimineața pe Enzo Bettiza,

codirector al ziarului „II Giornale 
Nuovo" din Milano.

La primire au luat parte tovarășii 
Constantin Mitea. redactor-șef al 
ziarului ..Scînteia". șl Eugen Florescu,

baze

vorba

Investițiile
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dreap-
mare

cantitățile 
timpurii, în

realizate cu o înaltă

mari decît 
sezoane ale

conștiință muncitorească:

Mirion 
adjunct 
partid, 
și el 

de

care să-și

Atenție, hărnicie, calitate — latâ ce 
sugerează acest aspect de muncă 
de la întreprinderea textilă din 

Vaslui Foto : S. Cristian

pentru ca

chemării, adică 
vreo 10 zile mai 
plecau ultimele 
utilaielor si in-

că nici In aprilie 
nu vor fi gata.
Stoica i-a ascul- 

nu le-a răspuns. N-a 
însă vorbele lor.

un Itinerar al întrajutorării

ÎNTREBARE : Cum credeți ei 
ar trebui tă arate zona demili
tarizată tampon dintre N.A.T.O. 
și Pactul de la Varșovia, la care 
v-ați referit in discursul dum
neavoastră de la 1 decembrie 
1978 7

RĂSPUNS: România — Împreună 
cu țările participante la Tratatul de 
la Varșovia — s-a pronunțat șl se 
pronunță ferm pentru desființarea 
blocurilor militare, șl ta primul 
rînd a N.A.T.O. și a Pactului de la 
Varșovia. Considerăm că trecerea la 
desființarea blocurilor militare con
stituie o necesitate pentru promova
rea politicii de destindere, colabora
re și pace ta lume. Pînă la realiza
rea acestui deziderat însă, conside
răm că trebuie adoptate o serie de 
măsuri practice, tranzitorii, de na
tură să evite o confruntare între 
cele două blocuri șl. ta același timp, 
eă ducă la creșterea Încrederii, să 
creeze condiții pentru trecerea la 
măsurile la care m-am referit. în 
această privință, noi considerăm că 
realizarea unei zone demilitarizate 
între armatele celor două blocuri 
militare — N.A.T.O. șl Pactul de la 
Varșovia — ar avea o mare Impor
tantă. Desigur, Întinderea si caracte
rul acestei zone demilitarizate ar 
urma să fie stabilite de către re
prezentanții celor două părți. După 
părerea noastră, ea ar trebui să aibă 
o lățime de 80—100 km. pentru a 
asigura. în fapt, posibilitatea împie
dicării unul conflict între cele două 
părți. Este de la sine înțeles că în 
această zonă nu ar trebui să existe 
trupe ale celor două pacte,
militare de nici un fel — ci numai 
efective reduse ale țărilor pe terito
riul cărora ar urma să se

față de rezultatele vizitei 
de prietenie a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
in Republica Populară Bulgaria
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe Enzo Bettiza, codirector al ziarului „II Giornale Nuovo"

adlunct de
P.C.R.

Cu acest 
Ceaușescu 
pentru ziarul „II Giornale 
din Milano.

Potrivit calculelor făcute de spe
cialiști. ta acest an consumul de 
legume proaspete urmează să creas
că la aproape 145 kg, în medie, de 
fiecare locuitor. De asemenea, mari 
cantităti urmează a fi prelucrate 
ta fabricile de conserve. Avîndu-se 
ta vedere importanta acestui obiec
tiv economic si social, au fost luate 
măsuri care să asigure extinderea 
eu 30 000 hectare a suprafețelor 
cultivate cu legume. îmbogățirea 
Sortimentului, prin perfecționarea 
'tehnologiilor si aplicarea lor co
rectă. urmînd să sporească si ran
damentul la hectar. De cea mai 
mare însemnătate este ca producția 
să fie eșalonată astfel îneît cerințele 
pieței să fie acoperite tot timpul, 
să existe zi de zi legume proaspete.

In cadrul măsurilor luate pentru 
realizarea obiectivelor menționate, 
o atentie deosebită trebuie acordată 
obținerii unor cantităti cît mai 
mari de legume timpurii, care să 
asigure aprovizionarea populației 
ta perioada de primăvară. începind 
cu luna martie, cînd organismul 
omului, după ce a parcurs ano
timpul rece, are nevoie de mai 
multe vitamine, iar rezervele de le
gume puse la păstrare încep să se 
epuizeze. Iată de ce, în interesul 
bunei aprovizionări a pieței trebuie 
să se acționeze pe multiple planuri 
în vederea sporirii producției de le
gume timpurii. Acest lucru este și 
în interesul unităților agricole : le
gumele livrate mai de timpuriu sînt 
achiziționate la un preț mai bun, 
aducînd venituri mai 
cele obținute în alte 
anului.

Pentru a se asigura 
necesare de legume 
toamna anului trecut au fost lnsă- 
mințate circa 7 300 hectare cu spa
nac, salată, ceapă pentru stufat și 
alte verdețuri. In aceste zile, specia
liștii din unitățile agricole și din ca
drul organelor de specialitate au

verificat starea noilor culturi și au 
stabilit ce lucrări să se execute, 
îneît să se obțină recolte mari și de 
calitate superioară. In curînd va 
începe însămintarea legumelor tim
purii de primăvară, între care ma
zărea va ocupa cele mai mari supra
fețe. Pentru ca piața să fie aprovi
zionată cu cantități mari de mazăre 
proaspătă — păstăi și boabe — a- 
ceastă cultură urmează să fie ex
tinsă cu 8 000 de hectare. A obține 
cantități cît mai mari de mazăre, nu 
înseamnă însă totul. Este necesar ca 
livrarea producției să se facă treptat, 
pe o durată de timp cît mai lungă, 
spre a se asigura o mai bună aprovi
zionare a pieței, precum și a fabri
cilor de conserve și înlăturîndu-se 
vîrfurile de producție, care provoacă 
multe neajunsuri. Pentru aceasta 
se cere ca unitățile agricole, bene
ficiind de noul cadru organizatoric 
creat prin constituirea consiliilor 
unice agroindustriale, să respecte cu 
strictețe programele stabilite de 
specialiști privind însămînțarea ma
zării, lucrarea trebuind să înceapă 
chiar din această ultimă parte a lu
nii februarie, pe măsură ce solul 
permite. De asemenea. în prima 
parte a lunii martie vor trebui în- 
sămînțate și plantate legumele — 
verdețurile, rădăcinoasele. ceapa si 
usturoiul. In interesul bunei apro
vizionări a populației se impune ca 
ta fiecare unitate agricolă. în fie
care comună și județ să fie cultiva
te integral suprafețele prevăzute, 
pe sortimente. De asemenea, pe 
măsură ce însămînțările se încheie, 
cu sprijinul organelor de speciali
tate, trebuie să se facă inventarie
rea suprafețelor respective. îneît să 
poată fi luate măsuri operative ta 
vederea însămintării. ta continua
re. a suprafețelor, acolo unde se 
constată minusuri.

cum scria ziarul 
„Scînteia" din 13 decembrie 
1978, în dialogul întrecerii 
cu Midia-Năvodari. Borzes- 
tiul s-a angajat să pună în 
funcțiune o nouă capacitate 
de producție cu 10 zile îna
inte de termen. Aveau însă 
nevoie de ajutorul imediat 
al celorlalte întreprinderi 
din tară cu care colaborau 
la fabricarea utilaielor. In
tre acestea și întreprinde
rea „Independenta" din Si
biu. unitate cu vechi state de 
serviciu ca „mecanic-șef“ 
al multor industrii, inclusiv 
industria chimică. Ce se în- 
tîmplase între timp la „In
dependenta". de unde, la 
numai o săptămînă după 
lansarea 
exact cu 
devreme, 
părți ale 
stalatiilor cerute de Bor- 
zești ?

„Văzînd despre ce fel de 
Instalații este vorba, am 
fost în mare cumpănă, ne 
spune tovarășul Liviu Paș- 
tiu, secretarul comitetului 
de partid si președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii. Nu știam cărui co
lectiv din cadrul întreprin
derii noastre să-i încredin
țăm această sarcină deose
bit de importantă atît în ce 
privește execuția, cît și ter
menul de livrare. Părerile 
erau împărțite. Mai fabrica
sem. cu cîtiva ani în urmă, 
așa ceva, si ne-am căznit 
cîteva luni la rînd. Borzeș- 
tiul nu putea aștepta. Hotă- 
rîrea noastră trebuia luată 
ta grabă, n-o puteam amî-

na de la o ședință la alta. 
Era necesar să ne oprim la 
un colectiv în stare să trea
că din mers peste greutăți, 
la un colectiv 
poată organiza corespunză
tor activitatea.
nici alte lucrări să nu stag
neze. intr-un cuvînt un co-

pe care îl are în fată. Aici, 
oamenii se înțeleg din pri
viri. Si numai cînd au ceva 
deosebit de lămurit îl caută 
pe șeful de echipă, sau pe 
maistru, său pe șeful de 
atelier. Altfel spus, fiecare 
știe exact ce. cum și cît 
trebuie să facă într-o anu-

ca și cum ar auzi pentru 
întîia oară acest lucru. „Eu 
sînt un om calm. îmi place 
să stau de vorbă cu fiecare, 
să-l ascult, să-1 ajut, să-i 
arăt cind nu știe, mă stră
duiesc să-1 și înțeleg cînd 
este vorba de probleme per
sonale, că fiecare avem cite

lectlv cu un înalt grad de 
conștiință muncitorească și 
măiestrie profesională. Si 
ne-am oprit la oamenii 
maistrului Gelu Stoica, de 
la atelierul de unelte pneu
matice condus de 
Munteanu, secretar 
al comitetului de 
Gelu Stoica este 
secretar de organizație 
bază".

In atelierul de unelte 
pneumatice al impresia că 
fiecare muncește după un 
grafic Întocmit pe minute

mită perioadă de timp. Se 
lucrează in acord global.

Stăm de vorbă cu Gelu 
Stoica, maistrul, care e de 
loc de prin părțile Ploieș- 
tiului. A ajuns la „Indepen
dența" îndemnat de Mirion 
Munteanu, cu care a fost 
coleg la școala de maiștri. 
„Despre colectivul pe care-1 
conduceți, format din aproa
pe 150 de oameni, se spune 
că este exemplu pe între
prindere. Cum ati ajuns la 
acest cuvînt de laudă ?“ 
Zîmbește și ridică din umeri,

ceva. Dar toate astea ptnă 
la producție. In colectivul 
nostru, privită din afară, 
disciplina pare severă : ea 
este însă o adevărată disci
plină muncitorească, disci
plina proprietarului, produ
cătorului și beneficiarului 
de bunuri materiale : disci
plină conștientă, bazată 
pe conștiința fiecăruia și 
a intregviui colectiv. împo
triva unora care nu respec
tă această disciplină nu ac
ționez numai eu. ca mais
tru sau secretar de partid.

ci Întregul colectiv. La noi, 
critica constructivă, 
tă este la loc de 
cinste".

Aducem din nou 
despre acele instalații chi
mice pentru Borzești denu
mite simplu suflătoare de 
funingine. Mirion Muntea
nu precizează : „Ăceste in
stalații au început să fie 
confecționate in altă secție 
din cadrul întreprinderii 
noastre. Dar, intervenind 
niște greutăți legate de ca
litate, de finisaj — Borzeș- 
tiul ne aștepta ! — l<s-a în
credințat lui Gelu Sțoica și 
oamenilor săi realizarea co
menzii. Mulți au zîmbit ne
încrezători. Unii i-au prevestit " ■ • •
1979 
Gelu 
tat și 
uitat ____ __
Urma alege — atît le-a spus 
el. ambiționat Totuși..."

„Totuși, incepînd cu to
varășii din conducerea uzi
nei. aveam toti inima mică, 
termenul era prea scurt și 
lucrarea pretențioasă si im
portantă", intervine Liviu 
Paștiu, zîmbind mulțumit 
că și de astă-dată. ca de 
atîtea alte ori. intervenția 
comitetului de partid a fost 
de bun augur. Mirion Mun
teanu continuă : „Intîi s-a 
discutat cu colectivul, s-a 
explicat despre ce este 
vorba. Precum șl următo-

Radu SELEJAN
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UBMĂBiND PE VIU KTUM DIN BOIlA JBDtTt, TRIMIȘII NOȘTRI REUITMZA:

COMUNIȘTII SATELOR - FORȚA DINAMIZATOARE
A CONSILIILOR UNICE AGROINDUSTRIALE

Munca politică—nemijlocit integrată 
sarcinilor campaniei agricole

Acțiuni practice pentru răspindireu 

experienței înaintate
Zilele trecute a avut loc ședința de 

constituire a consiliului unic agroin
dustrial Dragalina. N-a fost un eve
niment festiv menit să marcheze 
semnarea certificatului de naștere al 
acestei mari unităti economice, care 
cuprinde 21 de unităti agricole de 
stat si cooperatiste, cu activități în 
producția vegetală și animală, în pre
lucrarea și valorificarea produselor, în 
domeniul cercetării și pregătirii ca
drelor — unități care dispun de a- 
proape 40 000 de hectare. Faptul că 
cei mai mulțl dintre membrii consi
liului și ai biroului executiv sînt 
membri de partid s-a făcut re
simțit și prin aceea că. urmă- 
rindu-se ridicarea eficacității tu
turor activităților economice, au 
fost stabilite și direcții precise ale 
muncii politice desfășu
rate de organizațiile de 
partid.

• Pornind de la re
zultatele economice di
ferite. pentru inițierea 
unor permanente acțiuni 
de conlucrare si întra
jutorare între unitățile 
consiliului, s-a stabilit ca in primele 
ședințe ale comitetelor și birourilor 
organizațiilor de partid să se preci
zeze măsurile politice concrete prin 
care va fi susținută acțiunea de aju
torare a cooperativei agricole din 
Ștefan Vodă de către cooperativa 
C. Brîncoveanu. a întreprinderii 
agricole Drumul Subțire de către
I.A.S.  Dragalina. a I.A.S. Jegălia de 
către stațiunea pentru culturi irigate.
• în scopul creării sectorului de 

construcții din cadrul consiliului unic 
agroindustrial, care va avea menirea 
de a executa în regie proprie toate 
lucrările de investiții din unitățile de 
stat și cooperatiste, comitetele comu
nale de partid din Dragalina. Peri- 
șoru si Ștefan Vodă au trecut Ia 
identificarea celor mai buni me
seriași — zidari, dulgheri, instalatori, 
electricieni etc. — care urmează 
să fie grupați în formații de muncă. 
De pe acum comuniștii au făcut pro
puneri judicioase (la organizația de 
partid de la C.A.P. Dragalina) ca o 
serie de materiale cum ar fi cără
mida. lemnăria să fie confecționate 
In cadrul sectorului, iar pentru vii
toarele construcții să se renunțe la 
soluțiile costisitoare.
• Rezolvarea operativă a noilor 

sarcini. îndrumarea si sprijinirea 
concretă a tuturor unităților econo
mice din teritoriul comunei, astfel 
ca ele să se integreze cit mai orga
nic în activitatea consiliului unic, i-ău 
determinat pe membrii biroului co
mitetului comunal de partid Draga
lina să treacă la o nouă si mai ju
dicioasă repartizare a responsabilită
ților ce le revin. Pe scurt : Gheorghe 
Stoian. secretarul comitetului comu
nal de partid, va răspunde de activi
tatea cooperativei agricole din Dra
galina. secretarul adjunct al comite

DRAGALINA- 
IALOMIȚA

SIBIU-BORZEȘTI
(Urmare din pag. I)
rul fapt: planul la unelte pneumatice 
trebuie si el realizat, exemplar, deși 
instalațiile respective cereau numai 
pentru prelucrări mecanice vreo 8 000 
de ore de muncă. Cine crede că nu-i 
in stare să tină pasul cu treaba asta 
să ne spună si. fără supărare, va 
lucra altceva — am spus noi atunci 
deschis, știind la ce ne angajăm. 
Nici unul n-a ridicat mina, nu s-a 
simtit mai prejos decît sarcina pri
mită. Organizarea atelierului, respec
tiv a echipei maistrului Gelu Stoica, 
s-a făcut tot din mers, oamenii au 
fost relmpărtiti ne schimburi, după 
specialități, astfel ca să nu se ivească 
vreun gol de producție. Maistrul a 
dovedit din nou că este intr-adevăr

Excavator de mare capacitate
Pe platforma Urdari 

din bazinul minier al 
Gorjului s-a încheiat 
— cu 45 de zile Îna
inte de termen — mon
tarea unui nou exca
vator de mare capaci
tate destinat carierei 
carbonifere Pesteana- 

sud. Noul agregat, cu 
o putere de 2 600 kW, 
poate excava 2 500 mc 
steril pe oră. La reali
zarea lui au colaborat 
numeroase unități spe
cializate ale construc
țiilor de mașini si e-

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
Întreprinderii de panouri șl tablouri electrice Alexandria, care încâ nu 
a livrat întreprinderii „lndependența"-Sibiu 121 tablouri de comandâ din 

producția contractata pe anul... 1978

O „minge” disputata, deocamdată, la mijlocul terenului. Joc de aștep
tare, ineficient...

tului. Constantin Proca — de I.A.S. 
Ciulnita. directorul I.M.A.I.A.. Ion 
Țiculescu — de I.A.S. Dragalina, 
vicepreședintele consiliului popular. 
Ion Toporan — de C.A.P. din C. Brîn
coveanu. iar Ștefan B. Ștefan — de 
secția de mecanizare de la C.A.P. 
Dragalina.
• în calitatea pe care o are de 

membru al comitetului comunal de 
partid Dragalina. medicul șef al 
consiliului unic. Ion Mânu, a și 
întocmit un olan detaliat pentru me
canizarea mulsului la cooperativa 
C. Brîncoveanu ; împreună cu co
muniștii din cadrul fermei de vaci 
cu lapte a trecut la recuperarea ani
malelor sterpe.

• Pentru comitetul de partid de 
Ia Stațiunea de cercetări pentru cul

turi irigate Mărculesti. 
sarcinile izvorîte din 
cuvîntarea tovarășului 
Nlcolae Ceausescu, pre
cum sl din Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie a.c. au 
reprezentat direcții noi 
de acțiune în întreaga

activitate, urmărindu-se ca drumul 
de Ia cercetare la producție să fie 
scurtat cît mai mult. Cercetătorul 
științific dr. ing. Iulian Lebedenco, 
secretar adjunct, ne spunea că după 
consultarea cu organizațiile de 
partid din unitățile anartinînd con
siliului unic agroindustrial din care 
fac parte specialiștii ce asigură asis
tenta tehnică, respectarea si aplica
rea tehnologiilor, s-a fixat, pentru 
fiecare specialist, un nou program 
de lucru mult mal concret, cu răs
punderi precise. Se urmărește acum, 
împreună cu cercetătorii, modul in 
care se prezintă culturile însămîn- 
tate în toamnă — grîu si orz — 
fixîndu-se dozele de îngrășăminte 
chimice ce urmează a fi adminis
trate. Se stabilesc, de asemenea, 
structurile de soiuri de porumb, floa- 
rea-soarelui, în funcție de fertilita
tea zonelor si chiar a parcelelor pre
văzute în cartarea agrochimică.
• în numeroase organizații de 

partid s-au făcut de pe acum pro
puneri concrete privind modul în 
care comuniștii vor răspunde de lu
crările agricole din primăvară. Din
tre acestea amintim : cei mai buni 
mecanizatori vor face parte din 
echipele care vor controla calitatea 
arăturilor, a semănatului ; mecanicii 
cu experiență îi vor sprijini ne tho- 
topompiștii de la irigat : în zooteh
nie. fiecare specialist va lua în pri
mire o grupă de animale, contribuind 
în acest fel și la ridicarea calificării 
îngrijitorilor.

Despre alte măsuri, tntr-o viitoare 
corespondentă.

Mlhal V1ȘOIU

un excelent organizator, că a reușit 
să formeze un colectiv omogen, cu o 
înaltă conștiință muncitorească, foar
te bine pregătit profesional".

în această muncă străbătută de o 
înaltă răspundere, toti oamenii din 
atelier s-au arătat la înălțime, dar 
mai cu seamă comuniștii loan Vasiu, 
Ilie Peană, Bucur Jogăreanu, Traian 
Brotea, Gheorghe Timcu. Rudolf 
Schuster, Prtcopie Răcuiea, loan 
Winter, Ioan Stănulet și Dorut Mun- 
teanu.

Instalațiile pentru Borzesti s-au 
născut din eforturile dărilite. din 
abnegația acestor oameni. Faptul 
poate fi consemnat ca o nouă perfor
mantă a muncitorilor de la ..Inde
pendenta". obisnulti. de altfel, cu 
asemenea succese de prestigiu.

lectrotehnlcli. El ur
mează să fie transpor
tat de la platforma de 
montai la cariera mi
nieră Peșteana — sud, 
unde va intra in curînd 
in funcțiune.

(Agerpres)

Desen de Sandu VIOREL

„Alo, la telefon comuna Rușețu, 
Cum e vremea ?“. „Bate vintul și pă
mîntul a înghețat". Pentru comunis
tul Mircea Pincu, inginer agronom- 
șef al consiliului unic agroindustrial, 
răspunsul primit este un motiv de 
satisfacție. Va putea dispune scoa
terea tractoarelor aclimatizate la arat 
Si împrăștierea îngrășămintelor orga
nice. Membrii biroului executiv al 
consiliului unic se află în plină acti
vitate.

Una din acțiunile importante din 
ultimele zile a constituit-o schimbul 
de experiență organizat Ia stațiunea 
de cercetări zootehnice de către or
ganizația de partid de aici cu cres
cătorii de oi din cele cinci coopera
tive agricole.

Cooperatorilor din zootehnie, șefi
lor de ferme, secretari
lor comitetelor comuna
le de partid și președin
ților cooperativelor a- 
gricole din cele trei co
mune le-au fost înfăți
șate de către comunis
tul Dragoș Barbu, direc
torul stațiunii, obiecti
vele principale ale cercetărilor. Ideea 
de bază a scurtei sale prezentări — 
spulberarea prejudecății multor îngri
jitori și chiar specialiști, potrivit că
reia oile se pot adapta cel mai ușor 
la condițiile de mediu și n-ar cere o 
îngrijire atentă, pe baza unor criterii 
științifice. Un argument oferit de 
cercetare : la stațiune s-au obținut 
7,1 kg de lînă de la fiecare oaie fată 
de 1,7—2,3 kg de lînă de la fiecare 
oaie la fermele cooperativelor agri
cole.

La fata locului, crescătorilor de oi 
li s-au dat explicații privitoare la 
tehnologia de creștere, sistemele de 
nutriție, metodele de eliminare a 
pierderilor, s-au făcut demonstrații 
practice privind mulsul oilor intr-o 
platformă special amenajată. Intere
sul a fost deosebit. îngrijitorii au luat 
animalele in brațe, cîntărindu-le. 
Printre ei. remarcăm un tînăr : este 
comunistul Marin Ruscă, șef la fer
ma de oi de la C.A.P. Lunca. Se sfă
tuiește cu secretarul comitetului co
munal de partid, cu președintele coo
perativei agricole. „Să știți. putem 
face si noi așa ceva in cel mult doi 
ani. Condiții avem ; priceperea se în
vață". Propune cumpărarea, pe loc, 
a cîtorva sute de oi. Ceea ce se și 
realizează : directorul stațiunii le 
spune : „vă putem livra chiar acum 
150 de oi". -

Organizatorul de partid, președin
tele consiliului unic. Nicolae Seicaș. 
Împreună cu secretarii comitetelor 
comunale de partid, au folosit pri
lejul schimbului de experiență pen
tru a stabili măsuri practice în ve
derea însușirii experienței Înaintate

RUȘEȚU- 
BUZĂU

APA TRECE, PIETRELE RĂMlN
Șl... ÎNLOCUIESC CU SUCCES CIMENTUL

Materialele de construcție tradiționale își găsesc, in Vrancea, întrebuințări noi și economicoase
Statistica consumatorilor de ciment, cherestea șl de alte materiale de 

construcție din Vrancea situa pină nu de mult Oficiul de îmbunătățiri fun
ciare și construcții în agricultură în eșalonul fruntașilor pe plan județean. 
„Declinul" cantitativ al acestor materiale s-a accentuat în condițiile în care 
volumul investițiilor a urmat un drum ascendent. Anul trecut, de exemplu, 
au fost executate lucrări de combatere a eroziunii solului pe 3 800 de 
hectare. în acest an. asemenea lucrări privesc peste 7 300 de hectare. Se 
vor efectua amenajări de corecție a formațiunilor torențiale a căror lun
gime va trece de 30 kilometri.

Cum se explică această diminuare a consumului?
— Din păcate, a trecut cam mult 

timp pină cînd am înțeles că... apa 
trece dar pietrele rămîn si că ele pot 
fi folosite oe scară largă in realizarea 
unor lucrări, ne spune inginer Ion 
Cuculas. directorul O.I.F.C.A. Vran
cea. Rețeaua hidrografică a județului 
nostru este destuj de bogată, albiile 
rîurilor si pîrîurilbr oferind material 
de construcție în cantităti apreciabile, 
în privința lucrărilor de amenajare 
a ravenelor si torentilor. de exemplu, 
a trebuit să trecem la corectarea con
cepției noastre In domeniul proiectă
rii pentru a valorifica materialele de 
construcții aflate chiar în perimetrul 
șantierelor. La acest gen de obiective 
se folosesc diferite tipuri de baraje. 
Cele clasice prezentau o serie de 
dezavantaje, printre care si faptul că 
înglobau o cantitate mare de ciment 
si cherestea. în cadrul oficiului am 
trecut la proiectarea unui nou tip de 
barai care, ulterior, a fost recunos
cut ca tip original, fiind preluat si de 
alte unități din tară.

— Prin ce se recomandă acest tip 
de baraj destinat lucrărilor de co
recție a formațiunilor torențiale ?

(Urmare din pag. I)
Cultivarea legumelor In solarii 

constituie o altă cale prin care se 
obțin recolte timpurii de legume, ce 
pot fi livrate cu cîteva săptămîni 
mai devreme decît cele obținute în 
mod obișnuit în grădini. în acest an. 
suprafața ocupată cu solarii urmea
ză să crească la 3 700 hectare. De 
asemenea, a fost adoptat un nou sis
tem de construcție — solarul sub 
formă de tunel. Acest tip modernizat 
— care urmează să fie realizat. în 
această primăvară, ne o suprafață de 
500 de hectare — prezintă numeroase 
avantaje fată de solariile amenajate 
în bloc. Avînd o deschidere largă, 
de 5,40 metri, lucrările de pregătire 
a solului se DOt executa mecanizat : 
datorită arcurilor de fier din care 
este construit, acoperirea se poate 
face din vreme, iar folia de polieti
lenă rezistă mai bine vînturilor. în 
solariile-tunel se vor cultiva, pe Un
gă tomate si varză, castraveți, vine
te. căpșuni, pepeni galbeni si verzi.

Pentru a se obține recolte mari și 

de la stațiune de către îngrijitorii din 
fermele cooperativelor ; s-a stabilit, 
de asemenea, ca îngrijitorii unități
lor cooperatiste să lucreze citeva zile 
la stațiune pentru a cunoaște îndea
proape întregul program din zooteh
nie ; toate unitățile vor cumpăra 
berbeci de mare productivitate ; fie
care cercetător al stațiunii va acorda 
asistentă de specialitate la cite o 
fermă a cooperativelor agricole.

Am insistat asupra acestui schimb 
de experiență pentru că el a ajutat 
la clarificarea multor probleme. Iată, 
unii cercetători și-au manifestat îna
inte un anumit scepticism față de 
utilitatea acțiunii. Această părere a 
fost spulberată. Se puteau auzi afir
mații cu implicit sens autocritic. Și 
pină acum stațiunea a avut legături 

cu anumite unităti apro
piate. dar a manifestat 
o evidentă tendință de 
detașare, fără a privi 
dincolo de perimetrul 
intereselor proprii.

• în comuna Largu a 
avut loc o analiză comu
nă a comitetului comu

nal de partid și a consiliului popu
lar, desfășurată concomitent cu veri
ficarea de către specialiști, la fața 
locului, a terminării reparării trac
toarelor. a situației din sectorul zoo
tehnic. A fost supusă spre examinare 
situația necorespunzătoare din sec
torul zootehnic. într-un pronunțat 
spirit critic și. îndeosebi, autocritic 
s-a insistat asupra laturilor defec
tuoase ale muncii din anii prece
dent! a comitetului de partid și a 
consiliului popular — lipsă de perse
verentă și fermitate In înfăptuirea 
propriilor hotărîri. slabă activitate 
politico-educativă ș.a. Important este 
că au fost stabilite concomitent și 
măsuri practice pentru îmbunătățirea 
activității organizatorice și politico- 
educative. corespunzător sarcinilor 
și exigentelor actuale.

• Și un prim gest concret de în
trajutorare comunistă: la sugestia 
organizației de partid. cooperativa 
din Rușețu a pus la dispoziția coo
peratorilor din Largu o sură de paie 
pentru completarea balanței de fu
raje.

Așadar, se desfășoară schimburi dt 
experiență, analize critice si autocri
tice. se stabilesc măsuri practice pen
tru aplicarea noii structuri. Pentru 
ca toate aceste acțiuni să aibă fina
litatea dorită va trebui ^ca încă din 
aceste zile Să se treacă hotărît. cu 
pasiune si responsabilitate comunis
tă. la activitate concretă In sectoa
rele de producție, cu convingerea că 
roadele muncii de acum se cer mă
surate incă în acest an.

Constantin VARVARA

— Caracteristicile funcționale și 
avantajele de ordin economic pe care 
le însumează sînt elocvente în acest 
sens. în comparație cu tipurile cla
sice. noul barai asigură o economie 
de 920 kg ciment la un metru liniar 
de baraj cu înălțimea de 4 metri. 
Consumul de material de balastieră 
se reduce cu 40 la sută. Pentru exe
cuție, el necesită un număr mai 
restrîns de brațe de muncă. Folosește 
elemente prefabricate, tipizate, care 
reduc si volumul lucrărilor de pro
iectare. Pămîntul se utilizează ca ma
terial de umplutură, iar ca strat fil
trant — balastul din albia apei.

Au fost construite 8 baraje de acest 
tin. realizindu-se o economie de 450 
tone de ciment. Piatra s-a dovedit 
bun material de construcție si la in
jectarea unor lucrări de corecție a 
torentilor sau de terasare a versanti- 
lor. la consolidarea canalelor de in
tercepție și evacuare a apelor de pe 
versanti, precum și la alte lucrări.

Obiectivele enumerate nînă acum 
n-au reușit să ..epuizeze" stocurile 
de materiale aflate incă în albia rîu
rilor si pîrîurilor din Vrancea. In 

cît mai timpurii de legume culti
vate în acest fel. se cere ca pregă
tirea solariilor să fie Încheiată cît 
mai devreme, astfel ca. în momentul 
cînd timpul se va încălzi, plantarea 
răsadurilor să se poată face fără în- 

LEGUMELE TIMPURII
tîrziere. Iată de ce încă din aceste 
zile trebuie să se lucreze intens la 
amenajarea solariilor noi. la repa
rarea celor vechi. Care este stadiul 
executării acestor lucrări ? Pînă 
acum au fost amenajate solarii noi 
pe 500 hectare și reparate 1 900 hec
tare din cele vechi. Bune rezultate 
au fost obținute în această direcție 
în județul Iași. unde, pe baza expe
rienței din anii precedent!, solariile, 
grupate în complexe de 20—30 hec
tare. vor ocupa 300 hectare, asigu-

La întreprinderea de mașini agregate și mașini-unelte speciale din lași au fost asimilate, recent, noi tipuri de echi
pamente pentru alimentarea automată a liniilor de prelucrare prin transfer. Noile produse, de o înaltă tehnicitate, 

asigură un randament superior și o productivitate ridicată la acest gen de operații
• Foto : S. Cristian

Prețul tergiversărilor
sute de mii de kilowați-oră
Ce dezvăluie analiza noastră la o întreprindere cu rol-cheie în 

balanța energetică a județului Vîlcea
întreprinderea de utilaj chimic si 

forjă din Rm. Vîlcea este un mare 
consumator de energie electrică și 
combustibil. încadrarea in cotele re
partizate acestei unităti determină in 
bună măsură echilibrul bilanțului 
energetic pe ansamblul județului. Ce

Anul 1976 1977 1978 1979 (prevederi)
MWh la un milion lei

producție 54,4 49,2 42 34

Dar deși consumurile specifice da 
energie electrică au scăzut, totuși 
Întreprinderea a depășit constant 
repartițiile. în 1978, de pildă, depă
șirea a însumat peste 600 MWh ener
gie electrică. Iată de ce. în acest an. 
In care unitatea va trebui să reali
zeze o producție industrială simți
tor sporită, fără a depăși însă nive
lul de energie electrică și combusti
bil înregistrat in 1978. economisirea 
severă a acestora, gospodărirea lor 
cu maximă grijă constituie o pro
blemă centrală pentru întregul co
lectiv, de la muncitor la director.

„Fundamentări” 
exagerate

Ne aflăm In cabinetul directorial, 
luminat în această dimineață din bel
șug, ca scena unui teatru.

— în primul rind, tine să precizeze 
tovarășul inginer Dan Pirvănescu, 
directorul întreprinderii, repartiția 
acordată de centrala industrială uni
tății noastre acoperă abia jumătate 
din necesarul de energie electrică 
pentru acest an. Cum putem să ne 
încadrăm in consumuri in această 

ultima vreme, pe baza unor studii 
Întreprinse la indicația biroului co
mitetului ludetean de partid, ș-au 
stabilit măsuri pentru o cît mai bună 
valorificare a acestora, de extindere 
a folosirii lor într-o gamă mult mai 
largă de lucrări. Vor continua acțiu
nile de înlocuire a cimentului in di
ferite construcții cu materiale ..depo
zitate" acum în bazinul hidrografic al 
județului. Asa. de exemplu, la bara
jele destinate combaterii eroziunii so
lului în teren agricol, se vor experi
menta lucrări realizate oe bază de 
pămînt armat cu material plastic. 
Principalul material de construcție îl 
va constitui pămîntul. S-a calculat că 
la un metru lungime si 4 metri înăl
țime de construcție, consumul de ci
ment va fi numai de 180 kg, în loc 
de 2 400 kg, iar cheresteaua este 
scoasă complet din lista de materiale. 
Tot in perspectiva imediată se aș
teaptă si confruntarea cu terenul a 
trei tipuri de baraje arcuite, con
cepute de un colectiv format din 
specialiști de la Departamentul de 
îmbunătățiri funciare si construcții 
agricole. Institutul politehnic Iași și 
O.I.F.C.A. Vrancea. Realizarea aces
tor obiective va contribui la consoli
darea locului ..pierdut" de instituția 
amintită din eșalonul fruntaș al con
sumatorilor de ciment din județ, spo- 
rindu-i. în același timp, depunerile în 
contul economiilor de materiale.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

rîndu-se integral cantitățile de legume 
timpurii necesare aprovizionării ju
dețului si chiar unele disponibilități, 
în Sălaj, județ mai nordic, solariile 
vor ocupa în acest an 40 hectare, 
lucrările de pregătire a acestora 

fiind avansate. Și în județele Tulcea, 
Mehedinți. Brasov, Dolj, organele 
de specialitate și conducerile unită
ților agricole se ocupă cu răspundere 
de extinderea culturilor de legume 
în solarii. Totodată, sub îndrumarea 
directă a organelor si organizațiilor 
de partid. în județele Dolj și Ialo
mița se desfășoară ample acțiuni în 
vederea amenajării de solarii în gos
podăriile populației, unde urmează 
să se obțină si să se livreze, pe baza 
contractelor încheiate cu statul, mari 

relevă citirea contorului consumu
rilor energetice ale întreprinderii ?

O primă constatare : de la an la 
an. indicatorul energie electrică con
sumată la un milion lei producție 
globală prezintă o evoluție pozitivă, 
așa cum rezultă și din următorul 
tabel : 

situație ? continuă retoric directorul
— Necesarul este fundamentat ?
— Absolut I S-a calculat cu exac

titate consumul fiecărui utilaj, al 
fiecărei capacități de producție. Pe 
baza acestor calcule am întocmit un 
memoriu către centrală prin care so
licităm suplimentarea cotei acordate. 
Abia după aceea vom vedea ce pu
tem economisi.

Afirmațiile de mal sus conțin ctte- 
va inexactități :

1. Cota repartizată de Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic pentru 
chimie și rafinării este cu mult mai 
mare decît afirmă tovarășul director.

2. Cît de fundamentată se dovedeș
te această cerere putem vedea și din 
următorul calcul : dacă centrala ar fi 
fost de acord cu solicitările, unitatea 
Înregistra la un milion lei producție 
un consum de 43 MWh. adică mal 
mare decît cel Înregistrat anul trecut.

Privind prin această prismă lu
crurile, Spare In adevărata ei lumi
nă, bizară, atitudinea tovarășului di
rector, a cărui primă acțiune privind 
reducerea consumurilor energetice a 
constat In... înaintarea unui memoriu 
de suplimentare a repartiției.

Sursele risipei 
se cunosc, dar...

Ion Țăpușanu nu are o vechime 
prea mare In meseria de forjor. Acest 
lucru nu l-a împiedicat să observe 
că agregatul la care lucrează, cupto
rul de încălzire, consumă inutil zeci 
de metri cubi de gaz metan în fie
care schimb.

— în primul rind cuptorul este 
prea mare fată de dimensiunea și 
numărul pieselor încărcate. Apoi, 
ușile de Închidere nu asigură etan
șeitatea, și o parte din căldură se 
risipește, ne explică tînărul mun
citor.

— Este o situație greu de observat?
— O vede toată lumea.
— Ar fi dificil de remediat aceste 

deficiente ?
— Nu. La unul din cuptoare s-a 

micșorat camera de ardere, s-au re
parat și ușile. Economia este Însem
nată. Dar cu o floare...

Situația relevată In acest dialog 
este simptomatică. Nu numai la cup
toare consumurile de energie electri
că și combustibil pot fi substanțial 
reduse. Mersul In gol al agregatelor 
de sudură, al preselor șl altor uti
laje, iluminatul individual al locu
rilor de muncă de la mașinile-unelte 
in timpul de staționare sînt doar 
cîteva din sursele de risipă observate 
și de un ochi neavizat, ușor de înlă
turat printr-un minim de spirit gos
podăresc.

...Măsurile trenează
Posibilitățile de reducere a con

sumurilor de energie electrică și 
combustibil slnt mult mai numeroa
se in întreprindere. Se cunosc și so
luțiile. Se acționează însă timid pen
tru punerea in practică a acestora.

Iată ce consemnează procesele ver
bale Întocmite in urma controlului 
inspectorului Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe: 

cantităti de tomate si alte legume. 
Este necesar ca peste tot, dar cu deo
sebire în județele Ilfov, Arad si Ti
miș, organele de specialitate, condu
cerile unităților agricole și birourile 
executive ale consiliilor unice agroin-

dustrlale să acționeze pentru gră
birea lucrărilor de amenajare a so
lariilor. Specialiștii recomandă să fie 
acoperite neintirziat cu folii de poli
etilenă solariile în care se va cultiva 
varză, astfel ca pină în momentul 
plantării răsadurilor, solul să se în
călzească îndeajuns. Pentru realiza
rea programului de extindere a so
lariilor se cere ca Ministerul Industri
ei Chimice să livreze neintirziat în
treaga cantitate de folii din polieti
lenă prevăzută prin plan.

O Se impune modernizarea a 6 cup
toare electrice și înlocuirea a 4 cup
toare cu gaz • Importante cantităti 
de energie pot fi economisite prin in
troducerea recuperării secundare la 
cuptoarele de forjă și tratament ter
mic ® 151 de arzătoare au perfor
manțe necunoscute — trebuie luate 
măsuri pentru omologare și înlocui
rea celor necorespunzătoare pînă la 
31 XII 1978 O La o serie de utilaje 
nu se poate urmări evoluția consu
murilor din lipsa aparaturii de con- 
torizare. •

Cum s-a acționat pentru elimina
rea risipei de energie in urma con
trolului ?

— în parte sînt realizate măsurile 
vizînd modernizarea și înlocuirea 
cuptoarelor și arzătoarelor, ne spune 
inginerul Radu Dimitriu, șeful ser
viciului mecano-energetic. Rezulta
tele pozitive sînt certe ; numai prin 
înlocuirea unui cuptor de gaz se eco
nomisesc 40 mc pe oră. De altfel. în 
prima jumătate a lunii ianuarie pe 
ansamblul unității s-au economisit 
124 mii mc gaz metan.

— Care este stadiul aplicării celor
lalte măsuri ?

— Depindem de sprijinul altor u- 
nități. De pildă, soluțiile pentru re
cuperarea secundară au fost elabo
rate de Institutul de cercetare știin
țifică. inginerie tehnologică șl pro
iectare pentru sectoare calde din 
București. Soluția preconizată a fost 
dată din birou, fără ca autorii să 
cunoască exact posibilitățile de apli
care. în ceea ce privește aparatura 
de contorizare, nu a fost livrată Încă 
de I.A.M.C. Otopeni. deși termenele 
contractuale au expirat

Și așa. fie din cauza lipsei de per
severență a factorilor de răspundere 
din întreprindere in aplicarea unor 
măsuri clare, fie din cauza asisten
tei tehnice Intimplătoare, unitatea 
din Rm. Vîlcea Înghite în continuare, 
cu lăcomie, energia.

Neintirziat, aplicarea 
planului de acțiune !
în luna ianuarie, Întreprinderea a 

consumat în plus față de prevederi 
aproape 200 mii kWh și 1 654 Giga- 
calorii.

— Principala problemă o constituie 
recuperarea acestor depășiri si în
cadrarea in repartițiile acordate, ne 
spune tovarășul Traian lonescu. se
cretarul comitetului de partid al 
unității. Acesta este punctul de ve
dere al comitetului de partid, clar 
exprimat și în plenara desfășurată 
recent în întreprindere. Comuniștii 
au arătat că stă în puterea colecti
vului nostru, a muncitorilor și spe
cialiștilor de a găsi căile pentru re
ducerea consumurilor de energie, de 
metal și de alte materiale. Materia
lizarea ideilor valoroase, care nu 
și-au găsit incă aplicarea, introdu
cerea unui regim strict de economii 
și urmărirea operativă a tuturor con
sumatorilor, opinia de masă împo
triva risipitorilor de energie, ca de 
altfel și alte numeroase măsuri teh
nice și organizatorice sînt căi prac
tice de acțiune. Acestea stau 'acum 
la baza unui plan cuprinzător de 
măsuri, care este în curs de întoc
mire șl a cărui aplicare va fi urmă
rită decadal de biroul comitetului de 
partid.

Este limpede că acum, In Între
prindere s-a dat semnalul luptei 
hotărite împotriva risipei de energie 
electrică și combustibil, a gospodări
rii și utilizării lor eficiente. De per
severența cu care această ofensivă 
va fi dusă în toate compartimentele 
întreprinderii depind rezultatele — 
evident, mult mai bune ! — aștep
tate.

Dan CONSTANTIN 
Ion STANC1U

îndeplinirea sarcinii trasate de 
conducerea partidului ca în acest an 
să se obțină o producție sporită de 
legume pentru a se asigura astfel o 
mai bună aprovizionare a populației, 
ca și o diversificare a produse
lor industriei alimentare, impu
ne ca, peste tot, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare. organele de specialitate si con
siliile unice agroindustriale să urmă
rească cu perseverentă, zi de zi. cum 
se desfășoară pregătirile in legumi
cultura. punînd accent ne însămîn- 
tarea sortimentelor destinate consu
mului în lunile de primăvară. Prin- 
tr-o muncă bine organizată si un 
control riguros este necesar să se 
asigure obținerea cantităților de le
gume prevăzute la fiecare cultură în 
parte. Cu cît această acțiune va fi 
sprijinită mai susținut, cu atît va 
exista garanția realizării unor recol
te superioare de legume timpurii — 
în interesul cultivatorilor, care vor 
obține venituri sporite, si al consu
matorilor. care vor avea la dispoziție 
cantități îndestulătoare de produse.
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Din întreaga tara, mesaje de deplină aprobare fată de rezultatele vizitei 
de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu in Republica Populară Bulgaria

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se spu
ne : Sîntem deosebit de bucuroși că 
și acest nou dialog la nivel înalt, În
scris în cronica întîlnirilor tradițio
nale dintre conducătorii de partid șl 
de stat ai României și Bulgariei, s-a 
încheiat cu rezultate fructuoase, a 
pus încă o dată în evidentă trăinicia 
prieteniei româno-bulgare. legăturile 
strînse de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar. Aprobăm din toată ini
ma rezultatele acestei vizite, de o 
deosebită însemnătate pentru dez
voltarea și mai puternică a colaboră
rii și cooperării pe multiple planuri, 
și în primul rînd în domeniul econo
mic și tehnico-știintific. pentru con
lucrarea celor două tărl în vederea 
destinderii și dezarmării, transformă
rii Balcanilor într-o zonă a păcii, 
corespunzător intereselor popoarelor 
român și bulgar, cauzei întăririi prie
teniei și colaborării dintre țările so
cialiste, dintre toate țările.

Exprimăm și cu acest prilej totala 
șl profunda noastră adeziune față de 
întreaga politică internă și interna
țională a partidului și statului, ne
mărginita recunoștință pe care v-o 
purtăm pentru contribuția hotărâtoa
re la elaborarea și înfăptuirea aces
tei politici, pentru modul strălucit în 
care conduceți destinele partidului și 
poporului.

Ne bucură din toată Inima faptul 
că tradiționalele legături româno- 
bulgare desfășurate pe multiple pla
nuri și fundamentate pe prin
cipiile respectului independentei șl 
suveranității, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești se adîn- 
cesc în permanentă în avantajul ce
lor două popoare, al cauzei păcii, so
cialismului și progresului in lume
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVE- 
RIN AL P.C.R.

Aprobînd din toată inima rezulta
tele vizitei, sîntem mlndri că împreu
nă cu oamenii muncii din tara veci
nă șl prietenă. Republica Populară 
Bulgaria, se construiesc, prin eforturi 
comune, spre binele și dezvoltarea 
celor două națiuni, o seamă de obiec
tive economice de Importantă vitală 
pentru țările noastre. Totodată, ne 
animă puternice sentimente patrio
tice pentru multiplicarea șl diversi
ficarea pe ansamblu a relațiilor poli
tice. economice, comerciale, tehnlco- 
etllnțifice. ceea ce reprezintă un bun 
exemplu de conlucrare rodnică între 
două state socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
organizația Județeană de partid, co
muniștii. toți oamenii muncii din Ju
dețul nostru — români, germani, sirbi. 
maghiari și de alte naționalități — 
vor acționa cu toată fermitatea pen
tru a Îndeplini exemplar sarcinile ce 
ne revin din Programul partidului, 
din hotărlrile Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale, convinși 
fiind că astfel aducem o contribuție 
de seamă la Înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a României 
socialiste, al cărei promotor sînteți 
dumneavoastră.

Oamenii muncii din județul nostru
— se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R. — au urmărit cu deosebit in
teres vizita pe care dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, ati 
lntreprins-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu în tara vecină și 
prietenă. Republica Populară Bulga
ria. Alături de întregul nostru popor, 
ne exprimăm deplina convingere că 
această vizită va impulsiona rapor
turile de colaborare româno-bulgare 
pe multiple planuri. în interesul 
ambelor țări, al luptei comune a po
poarelor pentru pace si înțelegere în 
Balcani. Europa si în lume.

Dînd o deosebită apreciere rezulta
telor acestei noi si valoroase contri
buții aduse la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu poporul bulgar, in 
spiritul politicii României de întă
rire a colaborării cu toate țările so
cialiste. comuniștii, toti oamenii 
muncii hunedoreni se angajează să 
nu precupețească nici un efort, să-si 
sporească neîncetat contribuția la 
creșterea prestigiului scumpei noas
tre patrii — România socialistă — 
prin obținerea unor noi si deosebite 
succese in înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. se arată : Solia de pace, prie
tenie și bună vecinătate, pe care ați 
purtat-o cu strălucire in vizita făcută 
în Republica Populară Bulgaria, re
zultatele cu care s-au încheiat con
vorbirile purtate cu conducătorii țării 
vecine și prietene confirmă încă o 
dată justețea principiilor politicii in
ternaționale a României, al cărei 
strateg și arhitect sînteți dumnea
voastră. stimate tovarășe secretar ge
neral. om politic de renume mondial, 
recunoscut pe toate meridianele lu
mii pentru contribuția pe care o 
aduceți cauzei înțelegerii intre po
poare. păcii și construirii unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Ne angajăm ca. alături de întregul 
popor, și noi, ialomițenii, să nu pre
cupețim nici un efort, să facem tot 
ce ne stă în putință pentru a înfăp
tui exemplar sarcinile ce ne revin 
din programul partidului în industrie, 
agricultură. în celelalte sectoare de 
activitate, aducîndu-ne astfel o con
tribuție tot mal mare la ridicarea 
României socialiste pe noi culmi de 
progres șl civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se spune : 
Oamenii muncii din județul Iași, ase
menea Întregului popor român, au 
luat cunoștință cu deplină satisfac
ție si mîndrie patriotică de rezulta
tele fructuoase ale noii vizite efec
tuate de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Re
publica Populară Bulgaria.

Noi vedem în această vizită o nouă 
contribuție a României la reafir
marea principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile dintre țările so
cialiste, a poziției realiste, construc
tive a Partidului Comunist Român în 
promovarea ideilor socialismului si 
păcii In lume, a unui climat de 
deplină înțelegere între popoarele 
din zona Balcanilor. în acest cadru 
dăm o înaltă apreciere aportului 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 

Ceaușescu. la dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele român si bulgar.

Folosim și acest prilej pentru a 
asigura conducerea partidului și sta
tului nostru că organizația județeană 
Iași a Partidului Comunist Român 
va acționa cu fermitate si răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor care ne 
revin din programul de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în tara noastră.

Vizita de prietenie pe care ati ln
treprins-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, In Republica Popu
lară Bulgaria, convorbirile pe care 
le-ați purtat cu tovarășul Todor 
Jivkov îmbogățesc în mod fericit 
cronica bunelor raporturi existente 
între popoarele și partidele noastre, 
înscriindu-se ca o contribuție dintre 
cele mai importante la dezvoltarea 
și adîncirea în continuare a acestor 
relații —se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R.

Prietenia frățească dintre partide
le si popoarele noastre și-a găsit o 
grăitoare expresie în manifestările 
pline de căldură cu care ați fost pre
tutindeni înconjurați de oamenii 
muncii din tara vecină.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani — din ju
dețul Mureș iși exprimă aprobarea 
deplină față de rezultatele fructuoa
se ale noului dialog româno-bulgar, 
apreciind că ele corespund în cel 
mai Înalt grad dezvoltării relațiilor 
de prietenie si bună vecinătate. In 
conformitate cu voința si interesele 
celor două popoare, ale cauzei socia
lismului și colaborării generale.

Apreciem In mod deosebit că noua 
întîlnire avută de dumneavoastră in

- - - - - - - - - - Din telegramele adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu- - - - - - - - - - -
• Noul dialog se înscrie în preocupările partidului și statului nostru, ale dumneavoastră 

personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adincire a colaborării 
și prieteniei cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești 
pentru cauza socialismului și păcii in lume.

• Sintem ferm hotăriți ca prin noi fapte de muncă să dovedim unanima noastră 
adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față 
de neobosita activitate pe care o desfășura# pentru promovarea păcii și prieteniei 
intre toate popoarele.

Bulgaria, convorbirii» pe care le-ați 
purtat cu această ocazie vor da noi 
impulsuri tradiționalelor relații de 
prietenie, bună vecinătate și colabo
rare multilaterală dintre cele două 
țări și partide, în interesul și spre 
binele celor două popoare, al cauzei 
generale a socialismului, al păcii și 
înțelegerii in Balcani, in Europa și 
în întreaga lume — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima sentimentele de aleasă stimă 
și profundă dragoste pe care le 
nutrim permanent față de dumnea
voastră, deplina adeziune la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărui 
neobosit promotor sînteți dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Asigurăm conducerea partidului și 
statului, pe dumneavoastră personal 
că toți comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Neamț sînt pe deplin 
angajați și vor acționa neobosit pen
tru înfăptuirea exemplară ,a planului 
și angajamentelor pe 1979, a hotărî- 
rilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
a prețioaselor indicații date de dum
neavoastră, pentru a întîmpina cu 
rezultate deosebite in toate domenii
le de activitate marile evenimente 
politice din acest an — Congresul al 
XII-lea al partidului și cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru, se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. — au urmărit cu viu interes 
și profundă satisfacție vizita efectua
tă de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in tara vecină și prietenă. Republica 
Populară Bulgaria, luînd cunoștință 
cu adîncă satisfacție și bucurie de 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
acestei noi intîlnirl la nivel inalt 
româno-bulgare.

Acest moment a oferit, totodată, o 
nouă imagine elocventă a înaltei 
aprecieri de care dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă bucu
rați pe toate meridianele globului, 
ca una din cele mai proeminente 
personalități ale contemporaneității, 
militant neobosit pentru împlinirea 
aspirațiilor și idealurilor de pace și 
prietenie.

Noul dialog la nivel înalt, desfășu
rat sub semnul tradiționalelor relații 
de caldă prietenie dintre popoarele 
român și bulgar, reprezintă încă o 
confirmare a stimei și respectului re
ciproc. a voinței comune de a lărgi 
necontenit colaborarea dintre țările 
noastre ; el deschide largi perspecti
ve pentru amplificarea relațiilor eco
nomice. politice și cultural-știlnțifi- 
ce dintre cele două țări, servind cau
zei socialismului și păcii, colaborării 
dintre statele din Balcani, constituind, 
în același timp, un exemplu de con
lucrare între state socialiste, pentru 
progres și pace in întreaga lume.

întilnirile si convorbirile avute cu 
tovarășul Todor Jivkov. calda 
primire ce v-a fost făcută de oamenii 
muncii din tara vecină si prietenă 
ilustrează in mod grăitor trăinicia re
lațiilor traditionale dintre popoarele 
noastre, bazată ne stimă, respect re
ciproc si colaborare multilaterală, 
dorința lor fierbinte de ridicare pe 
un plan superior a acestor relații în 
interesul general al socialismului și 
păcii în Balcani si in întreaga lume 
— se arată in telegrama COMITETU-

LUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R.

Alături de Întregul nostru popor, 
aprobăm din inimă rezultatele vizitei 
si vă adresăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. profunda recu
noștință pentru consecventa cu care 
militați pentru aplicarea politicii ex
terne creatoare a partidului si statu
lui nostru.

Strîns uniți în jurul partidului, sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă, 
vom desfășura larg întrecerea socia
listă pentru a întîmpina cu noi și 
mărețe înfăptuiri cel de-al XII-lea 
Congres al partidului si cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei, adu
cîndu-ne astfel o contribuție sporită 
la Înfăptuirea programului partidului 
de dezvoltare si înflorire multilate
rală a României socialiste în drumul 
său victorios spre comunism.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii, ro
mâni și maghiari, din județul nostru 
au urmărit cu viu interes și înaltă 
mîndrie patriotică noua vizită de 
prietenie pe care ați făcut-o dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în țara ve
cină și prietenă. Republica Populară 
Bulgaria — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SALAJ 
AL P.C.R.

Noul dialog purtat cu conducătorii 
de partid și de stat bulgari se înscrie 
în preocupările partidului și statu
lui nostru, ale dumneavoastră perso
nal. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, de adincire a co
laborării și prieteniei cu toate țările 
socialiste, cu partidele comuniste și 
muncitorești. în spiritul principiilor 
promovate consecvent de partidul și

■tatul nostru In scopul Întăririi păcii, 
pentru cauza socialismului.

Mobilizați de exemplul dumnea
voastră luminos de slujire fără pre
get a intereselor șl aspirațiilor po
porului român, a cauzei păcii, cola
borării și prieteniei între popoare, 
oamenii muncii — români și ma
ghiari — de pe Întreg cuprinsul ju
dețului Sălaj, intr-o deplină unitate 
de voință și acțiune, iși exprimă to
tala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, hotărîrea fermă de a acționa cu 
responsabilitate comunistă pentru a- 
plicarea în viață a Programului par
tidului, pentru Înflorirea și întărirea 
scumpei noastre patrii Republica So
cialistă România.

Cu inimile pline de bucuria pe 
care ne-o produce fiecare nouă ac
țiune dedicată afirmării plenare a 
politicii principiale de pace și cola
borare a partidului și statului nos
tru, vă exprimăm cele mai calde 
sentimente de stimă și prețuire pen
tru strălucita solie pe care ați 
dus-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R.

Noua dumneavoastră vizită in 
țara vecină și prietenă se înscrie ca 
o contribuție importantă la dezvol
tarea și adîncirea în continuare a re
lațiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, la 
amplificarea relațiilor politice, eco
nomice, științifice și culturale dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Bulgaria.

Ne mindrim. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu faptul că și de aceas
tă dată, ca in atitea alte ocazii, voin
ța minunatului nostru popor de pace 
și colaborare, de prietenie strînsă cu 
toate popoarele și-a găsit in dum
neavoastră. personalitate marcantă a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, interpretul șl mesage
rul cel mai prestigios.

în numele comuniștilor, al întregii 
populații a județului Sibiu — ro
mâni. germani, maghiari — vă asi
gurăm că vom acționa cu pasiune și 
dăruire pentru aplicarea integrală in 
viață a hotăririlor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, hotăriți să intîmpinăm 
cea de-a XXXV-a aniversare a eli
berării patriei noastre de sub domi
nația fascistă și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului cu noi succe
se în toate domeniile de activitate, 
aducîndu-ne in acest fel contribuția 
noastră la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, la bunăstarea 
și fericirea poporului, la creșterea 
continuă a prestigiului României so
cialiste in lume.

împreună cu toti oamenii muncii 
din tara noastră, locuitorii acestor 
meleaguri aprobă din adîncul Inimii 
rezultatele deosebit de fructuoase ale 
recentei vizite întreprinse de dum
neavoastră. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, In R.P. Bulgaria — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R.

Sîntem ferm hotăriți ca prin noi 
fapte de muncă să dovedim unanima 
noastră adeziune fată de politica in
ternă și externă a partidului si sta
tului nostru, fată de neobosita acti
vitate pe care o desfășurat! pentru 
promovarea păcii si prieteniei intre 
toate popoarele lumii.

Asigurăm conducerea partidului, pe 

dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că în cinstea celor 
două evenimente de importantă isto
rică In viata patriei și a partidului 
nostru — a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei si cel de-al XII-lea 
Congres al partidului — comuniștii, 
toti oamenii muncii din Teleorman 
sînt hotărîti să nu precupețească nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin în acest an. 
pentru ridicarea patriei noastre pe 
noi trepte de progres si civilizație.

în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se spune : Tînăra gene
rație a patriei, puternic însuflețită 
de cele mai profunde sentimente de 
stimă si nețărmurită dragoste față de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, a urmărit 
cu vie emoție si deplină satisfacție 
desfășurarea vizitei de prietenie pe 
care ati întreprins-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu. în Repu
blica Populară Bulgaria, tară vecină 
si prietenă. Sîntem mîndri. stimate 
tovarășe secretar general, că rodnica 
vizită de prietenie nune. încă o dată, 
cu strălucire. în evidentă calitățile 
dumneavoastră de patriot si interna
ționalist consecvent, de militant neo
bosit pentru cauza socialismului, 
prieteniei si colaborării Intre popoare, 
pentru promovarea păcii si securității 
în Balcani. în Europa șl în întreaga 
lume.

Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, toti tinerii 
patriei aprobă pe deplin conținutul 
convorbirilor si rezultatele deosebit 
de fructuoase ale vizitei dumnea
voastră — ilustrare elocventă a evo
luției ascendente a colaborării, pe 

multiple planuri, dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

Pentru noi. tinerii, are o deosebită 
însemnătate faptul că in cadrul con
vorbirilor a fost subliniată hotărîrea 
țărilor șl popoarelor noastre de a-si 
aduce o contribuție activă la înce
tarea cursei înarmărilor si înfăptuirea 
dezarmării, la aplicarea prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, la 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii trainice, securității si înțele
gerii. la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, la întărirea 
solidarității cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, colonia
lismului si neocolonialismului. a ra
sismului si apartheidului, pentru in
dependentă națională si progres so
cial. pentru respectarea strictă a 
dreptului fiecărei națiuni de a-si 
hotărî singură destinele, fără nici un 
amestec din afară.

în spiritul si pe baza prieteniei 
tradiționale dintre partidele si țările 
noastre, avind drept imbold frecven
tele intîlnirl dintre dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și tova
rășul Todor Jivkov. Uniunea Tinere
tului Comunist si Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia vor acționa si în viitor pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării cu 
tineretul bulgar. Sîntem hotărîti să 
facem totul pentru a participa activ, 
împreună cu ceilalți oameni ai mun
cii. la realizarea în termenul prevă
zut a lucrărilor de construire în co
mun a Complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele—Nicopole. a între
prinderii constructoare de mașini 
grele Giurgiu—Ruse si a Complexu
lui de olefine, a tuturor obiectivelor 
de colaborare economică si tehnico- 
stiințifică dintre România si Bulgaria.

împreună cu întregul popor, mili
oanele de femei de la orașe și Bate 
— românce, maghiare, germane și 
de alte naționalități — au urmărit 
cu profund interes și deosebită sa
tisfacție vizita de prietenie pe care 
ați intreprins-o, împreună cu iubita 
și stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria — 
se arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.

Expresie elocventă a politicii 
consecvente a partidului și statului 
nostru de întărire a prieteniei și 
colaborării cu toate statele socia
liste, noul dialog româno-bulgar 
deschide largi perspective pentru 
amplificarea relațiilor economice, 
politice și cultural-științifice din
tre cele două țări, servind cauzei 
socialismului și păcii, colaborării 
dintre statele din Balcani, promo
vării unui nou tip de relații Intre 
toate statele lumii.

Rolul deosebit pe care-I exercită 
astăzi in lume România socialistă, 
aportul dumneavoastră de o excep
țională însemnătate, stimate tova
rășe secretar general, Ia promova
rea prieteniei și colaborării tntre 
popoare, care găsesc un tot mai 
larg ecou pe toate meridianele pă- 
mîntului, ne umplu inimile de În
dreptățită mîndrie patriotică, ne mo
bilizează pentru ca prin munca 
noastră, prin îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor care ne revin să adu
cem o contribuție tot mai mare la 
progresul țării noastre, la Înălțarea 
ei mîndră între națiunile lumii.

Milioanele de femei din patria 
noastră își manifestă și cu acest 
prilej deosebita satisfacție, senti
mentele de profund respect șl înaltă 
piețuire pe care — alături de dum
neavoastră — le poartă mult stima
tei și < iubitei tovarășe Elena 
Ceaușescu pentru prestigioasa acti
vitate desfășurată în timpul vizitei 
în R. P. Bulgaria, ca remarcabilă și 
eminentă personalitate a vieții poli
tice și științifice.

Exprimînd deplina adeziune față 
de tot ceea ce întreprindeți pentru 
binele patriei, pentru cauza priete
niei între popoare, păcii și colabo
rării internaționale, ne angajăm să 
depunem toate eforturile pentru în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARĂ DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
arată : Pentru oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România, ca și pentru în
tregul popor român, este un nou mo
tiv de profundă satisfacție și în
dreptățită mîndrie patriotică bilanțul 
bogat și rezultatele rodnice ale vi
zitei de prietenie pe care ați între
prins-o. împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Bulgaria.

Sîntem încredințați că această vi
zită in țara vecină și prietenă, mo
ment de însemnătate excepțională in 
bogata cronică a legăturilor tra
diționale româno-bulgare, se înscrie 
ca o nouă contribuție importantă la 
dezvoltarea și adîncirea relațiilor de 
colaborare, solidaritate și de priete
nie dintre statele, partidele și po
poarele noastre constructoare ale so- 

ciallsmulul, de Impulsionare a con
lucrării pe plan internațional pentru 
realizarea unei politici de destindere, 
pace și colaborare in Balcani, Eu
ropa și in lume.

Prin activitatea pe care ați desfă
șurat-o cu atîta dinamism și fermi
tate s-a evidențiat incă o dală perso
nalitatea dumneavoastră de eminent 
om politic al epocii contemporane, re
voluționar și internaționalist consec
vent, înflăcărat militant pentru dez
voltarea relațiilor și promovarea 
unității cu toate țările socialiste, stră
lucit luptător pentru cauza generală 
a socialismului, a colaborării și prie
teniei între popoarele lumii. Ați adus 
astfel României un nou și mare pres
tigiu pe plan mondial.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socia
listă România. Împreună cu în
tregul popor român. își manifes
tă și cu acest prilej acordul lor 
deplin față de înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de eforturile depuse 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
tuturor problemelor cu care se con
fruntă omenirea, pentru înfăptuirea 
dezarmării și lichidarea oricăror pe
ricole de război, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA DIN REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMANIA se 
arată : împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii de naționalitate ger
mană din patria noastră au urmărit 
cu viu interes și profundă satisfac
ție vizita pe care ați intreprins-o, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, în 
tara vecină șl prietenă. Republica 
Populară Bulgaria. Si ne exprimăm 
adeziunea deplină față de rezultatele 
rodnice ale acestui nou dialog ro- 
mâno-bulgar.

Rezultatele vizitei slnt expresia 
elocventă a aprecierii de care se 
bucură politica partidului și statului 
nostru de Întărire a prieteniei și co
laborării cu toate statele socialiste, 
pe baza respectării neabătute a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, a deplinei egalități 
in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne, al avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești.

Prețuirea înaltă de care se bucură 
pretutindeni in lume politica Româ
niei socialiste de pace, prietenie, în
țelegere si colaborare Intre popoare 
este strîns legată de numele dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu 
al poporului nostru, patriot înflăcă
rat, internaționalist consecvent, pro
eminentă personalitate politică a 
vieții internaționale, care desfășurați 
o prodigioasă activitate pentru cauza 
socialismului, pentru progresul și 
neatîrnarea tuturor națiunilor, a 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale. pentru 
pace tn Balcani și in Întreaga lume.

Exprimîndu-ne mîndria patriotică 
și gratitudinea pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită tn slujba 
bunăstării și fericirii poporului, vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de Întreaga ade
ziune a oamenilor muncii de națio
nalitate germană din țara noastră la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Prin dialogul fructuos pe care l-ați 
purtat cu tovarășul Todor Jivkov ați 
adus o nouă contribuție la crearea 
celor mai propice condiții pentru a- 
dîncirea cunoașterii reciproce și a 
încrederii, pentru extinderea schim
burilor de experiență și colaborării 
în cele mai diferite domenii — poli
tic. economic, social și în viata in
ternațională — factori care contri
buie activ la creșterea influenței so
cialismului în Întreaga lume. Ia spo
rirea capacității forțelor progresiste, 
revoluționare, democratice de pretu
tindeni de a reglementa rațional și 
realist problemele majore care fră- 
mîntă lumea contemporană — se a- 
rată în telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI.

Cu acest prilej ați subliniat încă 
o dată însemnătatea realizării obiec
tivelor înscrise în Declarația de la 
Moscova a Consiliului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, evidențiind 
necesitatea de a se acționa ferm 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și Întărirea păcii 
și securității in lume.

Exprimăm convingerea că acest 
nou schimb de vederi va contribui 
la dezvoltarea pe mai departe a bu
nelor relații dintre poporul român și 
cel bulgar, conform cu interesele vi
tale ale celor două popoare, intere
selor țărilor socialiste și cauzei ge
nerale a păcii și socialismului in 
lume.

Noi, constructorii de mașini, anga
jați in realizarea exemplară, cu suc
ces a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, ne străduim să aducem aportul 
nostru la întărirea acestor relații de 
bună vecinătate prin noi forme și 

modalități da conlucrare. cum este, 
de exemplu, construirea in comun a 
întreprinderii constructoare de ma
șini grele Giurgiu-Ruse.

Laolaltă cu Întregul nostru popor, 
comuniștii, toți cei ce lucrează în in
dustria chimică au luat cunoștință cu 
deplină satisfacție de rezultatele rod
nice ale vizitei pe care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați efec
tuat-o în Republica Populară Bulga
ria și își exprimă deplinul lor acord 
față de această nouă și Însemnată 
manifestare a tradiționalei prietenii 
dintre popoarele român și bulgar — 
se subliniază în telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CHIMICE.

întreaga desfășurare a vizitei, con
vorbirile la cel mai înalt nivel pe 
care le-ați avut cu tovarășul Todor 
Jivkov sînt o dovadă elocventă a 
continuității și consecvenței cu care 
România socialistă dezvoltă perma
nent relațiile de prietenie și bună 
vecinătate cu țările socialiste, ce se 
înscriu în contextul general al po
liticii noastre de prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii.

Ca participant! direcți la Înfăp
tuirea unuia dintre cele mai mari 
obiective economice care materiali
zează colaborarea rodnică româno- 
bulgară — complexul de olefine — 
lucrătorii din industria chimică se 
angajează în fața dumneavoastră să 
facă tot ce stă în puterile lor pen
tru a finaliza la timp și la nivelul 
parametrilor proiectați această în
semnată investiție.

Rugîndu-vă să primiți expresia a- 
deziunii noastre depline fată de a- 
ceastă nouă solie a păcii și priete
niei pe care a reprezentat-o vizita 
dumneavoastră in Republica Popu
lară Bulgaria, față de întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru, dorim să vă asi
gurăm și cu acest prilej, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general al 
partidului, că, acționind in spiritul 
indicațiilor de mare valoare pe care 
le-ați transmis recent conducerii Mi
nisterului Industriei Chimice, vom 
depune eforturi și mal susținute pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă 
și realizarea In cele mai bune con
diții a sarcinilor ce ne revin pe în
tregul cincinal.

Călduroasa primire care V-a fost 
făcută. Înalta considerație si stimă 
cu care ati fost înconjurat sînt ma
nifestări elocvente ale recunoașterii 
contribuției pe care dumneavoastră, 
conducător remarcabil al partidului 
si statului nostru, cel mal iubit fiu 
al națiunii române, eminentă perso
nalitate a lumii contemporane, o adu
ceți prieteniei si colaborării tradițio
nale dintre popoarele român și bulgar, 
in interesul celor două țări, cauzei 
generale a socialismului, a păcii șl 
înțelegerii in Balcani, in Europa și 
in Întreaga lume — se arată In tele
grama MINISTERULUI DE IN
TERNE.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, că, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră luminos, de 
patriot Înflăcărat si revoluționar 
consecvent, de clarviziunea cu care 
conduceți destinele României socia
liste. Consiliul de conducere al Mi
nisterului de Interne. Consiliul poli
tic. Întregul personal, vom milita 
activ oentru transpunerea în viată a 
politicii partidului si statului nostru 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a suve

ranității si independentei României 
socialiste.

Asemenea întregului nostru popor, 
toti lucrătorii MINISTERULUI MUN
CII au urmărit cu viu interes vizita 
de prietenie pe care ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țara vecină și prietenă, 
Republica Populară Bulgaria. Primi
rea entuziastă ce v-a fost făcută, at
mosfera caldă, tovărășească a con
vorbirilor ne-au umplut inimile de 
bucurie, văzînd în toate acestea sti
ma și prețuirea de care vă bucurați 
ca strălucit conducător de partid și 
de stat, ca eminentă personalitate 
internațională și o recunoaștere a 
prestigiului de care se bucură astăzi 
în lume România socialistă.

Convorbirile pe care le-ați avut cu 
tovarășul Todor Jivkov și rezultatele 
fructuoase ale acestui dialog sînt o 
nouă și vie expresie a dinamismului 
politicii externe românești, ale cărei 
orientări generale situează pe prim 
plan dezvoltarea amplă a colaborării 
cu toate țările socialiste, constituie 
o grăitoare manifestare a prieteniei 
tradiționale româno-bulgare. Totoda
tă. acest nou și important eveni
ment înscris în cronica relațiilor 
prietenești dintre România și Bul
garia constituie încă o confirmare a 
concepției dumneavoastră clarvăză
toare, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia la baza po
liticii externe românești stau princi
pialitatea și consecvența, spiritul 
realist și constructiv.

Exprimîndu-ne și cu această ocazie 
totala noastră adeziune la politica 
externă a partidului și statului nos
tru. al cărei promotor neostenit sîn- 
teți. față de tot ceea ce întreprindeți 
pentru cauza colaborării cu toate ță
rile socialiste, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și coo
perării pe multiple planuri, vă asi
gurăm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru Îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin.

Noi, ca șl întregul nostru popor, 
vedem în această vizită o nouă șl 
strălucită reflectare a politicii Parti
dului Comunist Român de adincire 
a relațiilor de prietenie șl colaborare 
cu țările socialiste — se spune in te
legrama ÎNTREPRINDERII „TIM
PURI NOI“ din Capitală.

Exprimlndu-ne adeziunea unanimă 
față de rezultatele remarcabile ale 
vizitei, vă rugăm din adlncul sufle
tului, tovarășe secretar general, să 
primiți Înalta noastră stimă și prețui
re, cele mai alese mulțumiri pentru 
efortul dumneavoastră neprecupețit 
consacrat dezvoltării și întăririi pres
tigiului României socialiste tn lumea 
contemporană. Totodată, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
— la rtndul nostru — vom munci cu 
dăruire și abnegație pentru a ne a- 
duce mai deplin contribuția la Înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a hotă
ririlor Congresului al XI-lea al parti
dului de edificare multilaterală a 
României socialiste și extindere a re
lațiilor politice, economice și cultu
rale cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială. Respectlndu-ne 
cuvtntul dat In fața dumneavoastră, 
cel mai iubit șl stimat fiu al poporu
lui român, vom fabrica și livra eco
nomiei naționale și la export tot mal 
multe motoare șl compresoare. la ni
velul tehnicii moderne, competitive 
pe piața mondială, înmagazinînd in
tr-un grad mai înalt munca și inte
ligenta românească.

Mișcarea pentru pace din patria 
noastră îsi manifestă întreaga pre
țuire pentru consecventa si fermitatea 
revoluționară cu care militat! pentru 
extinderea, adîncirea si îmbogățirea 
colaborării multilaterale dintre cele 
două țări socialiste si prietene, ca un 
aport însemnat la înfăptuirea păcii 
si cooperării pașnice în Peninsula 
Balcanică si in întreaga Europă, la 
creșterea influentei socialismului în 
lume — se spune în telegrama COMI
TETULUI NAȚIONAL PENTRU apArarea PĂCII DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Aducîndu-vă un fierbinte omagiu 
pentru inestimabila contribuție la 
elaborarea si înfăptuirea politicii in
terne si externe a României socia
liste. pentru valoroasele dumnea
voastră initiative în solutionarea 
celor mai arzătoare probleme ale 
contemporaneității. vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, animați de luminosul 
dumneavoastră exemplu, ne vom 
consacra întreaga capacitate si putere 
de muncă oentru a ne aduce contri
buția la opera de înflorire multilate
rală a patriei, la popularizarea și 
susținerea politicii de pace a parti
dului si statului nostru, de înțelegere 
și largă colaborare internațională.

Colectivul de oameni ai muncii din 
cadrul ÎNTREPRINDERII DE ȚEVI 
„REPUBLICA" din București a luat 
cunoștință cu deplină satisfacție de 
rezultatele fructuoase ale vizitei de 
prietenie întreprinse de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Populară Bulgaria. Noul dia
log româno-bulgar la cel mal Înalt 
nivel, desfășurat intr-o atmosferă de 
lucru, tovărășească și cordială, ilus
trează deopotrivă relațiile tradițio
nale de bună vecinătate, conlucrare 
și întrajutorare dintre cele două 
popoare și state, precum și voința 
lor de a le amplifica șl aprofunda 
continuu, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, ale respectării in
dependenței și suveranității naționa
le. deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Actualele convorbiri au aprofundat 
și dinamizat activitatea de con
struire a celor trei mari obiective 
ce se realizează în comun de țările 
noastre — Complexul hidrotehnic 
Turnu Măgurele-Nicopole. Întreprin
derea constructoare de mașini grele 
Giurgiu-Ruse și Complexul de o- 
lefine. în aceste convorbiri rodni
ce noi vedem contribuția dumneavoas
tră la amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Bulgaria, în interesul țărilor 
și popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii.

Exprimîndu-ne deplina adeziune 
față de rezultatele acestor convor
biri, ne angajăm față de dumnea
voastră să muncim și mal rodnic 
pentru a ne aduce contribuția la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.
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raza frumoasei comune 
Tismana, din județul Gorj, se 
află, pe o suprafață de 247 hec
tare, o pădure de castani comes
tibili. Cunoscută sub denumirea 
de „Pădurea de la Nereju", ea 
constituie un punct de mare a- 
tracție pentru turiști. „Vedeta" 
pădurii este un bătrin castan 
(pe care vi-l prezentăm in ima
gine), ajuns la venerabila virstă 
de peste 500 de ani. El are o 
circumferință de aproape 8 me
tri si este incă viguros, produ- 
cind, anual, peste 2 000 kg 
castane comestibile. Potrivit a- 
precierii unor cercetători, 
lanul de la Tismana ar fi 
mai vechi de acest fel din

cas- 
cel 

țară.

I
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Repartizarea si dezvoltarea echili
brată a tortelor de producție pe teri
toriul patriei noastre constituie unul 
din principalele obiective ale politicii 
Partidului Comunist Român, a cărui 
consecventă aplicare în practică con
tribuie. ne de o parte, la o amplă si 
complexă înflorire a localităților 
urbane și rurale, iar pe de altă parte, 
la omogenizarea dezvoltării econo
mice si sociale a tării. Dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de producție, 
mai ales în ultimii 10—15 ani. a pro
dus. asa cum era si firesc, importante 
mutatii în structura populației si a 
forței de muncă. Astfel, populația 
urbană, care în anul 1948 reprezenta 
doar 23.4 la sută din populația totală, 
a marcat o creștere puternică, alun
gind în anul 1918 la peste 49 la sută, 
în timp ce numărul municipiilor și 
orașelor a sporit. în aceeași perioadă, 
de la 152 la 236. Pe baza sarcinilor 
stabilite de Congresul al Xl-lea al 
partidului, rețeaua așezărilor urbane 
se va îmbogăți, pînă în anul 1990. cu 
cel puțin 300—350 localități, din care 
129 pînă în 1980.

In cadrul acestor transformări, o 
deosebită atentie s-a dat si se dă echi
părilor tehnico-edilitare ale localită
ților. urmărind în primul rînd satis
facerea unor cerințe vitale ale popu
lației. cu efecte hotărîtoare asupra 
vieții și sănătății locuitorilor, ca șl 
asupra condițiilor de mediu. Intre do
tările mai importante, pe prim plan 
se situează alimentarea cu apă pota
bilă, evacuarea apelor uzate, îndepăr
tarea reziduurilor menajere, moderni
zarea rețelei stradale și asigurarea 
transportului în comun. Această pre
ocupare a fost determinată de faptul 
că, din cele 152 orașe existente în 1944, 
numai 80 erau alimentate cu apă în 
sistem centralizat, 60 dispuneau par
tial de canalizare Si numai 19 aveau 
mijloace de transport în comun. Mai 
mult de 60 la sută din locuințele si
tuate în mediul urban nu aveau in
stalații de alimentare cu apă. peste 
80 la sută nu aveau instalații de ca
nalizare. în toată tara erau numai 6 
stații de epurare orășenești, iar pro
porția de străzi modernizate nu de
pășea 20 la sută din volumul total al 
rețelei de drumuri.

Datorită eforturilor depuse de 
partid pentru redresarea situației edi
litare. prin alocarea de către stat a 
unor importante fonduri de investiții.

s-a înfăptuit un impresionant volum 
de lucrări tehnico-edilitare. ceea ce 
a permis o îmbunătățire substan
țială a gradului de confort asi
gurat populației. Astfel, in timp ce 
populația urbană a crescut, intre 
recensămintele din 1966 și 1977, 
cu circa 2.9 milioane locuitori, 
populația care a beneficiat de 
locuințe noi. echipate cu instalații 
moderne de alimentare cu apă și ca
nalizare, a sporit cu peste 5 mili

celelalte localități. într-o anumită 
ordine de prioritate, in măsura în 
care dezvoltarea acestora justifică 
dotările respective. Intre acestea, se 
au în vedere. în primul rînd. comu
nele care Pînă in anul 1990 vor de
veni centre urbane, grupind pe teri
toriul lor obiective cu caracter in
dustrial. agrar, turistic, balneoclima
teric etc. De asemenea, un volum în
semnat de lucrări edilitare urmează 
a se realiza in comunele suburbane

suri si realizarea dotărilor edilitare 
preconizate, se va ajunge ca, în anul 
1990. întreaga populație urbană, in
clusiv cea cuprinsă în localitățile 
care pînă atunci vor deveni centre 
urbane, precum si o treime din popu
lația rurală să beneficieze de alimen
tare cu apă si canalizare în sistem 
centralizat, iar întregul debit de ape 
uzate provenind din localitățile cu 
sisteme de canalizare să fie epurat. 
Va creste, de asemenea. în mod con
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Zestrea tehnico-edilitară 
a tuturor localităților patriei- 

în continuă dezvoltare
oane. La finele anului 1980, toate 
municipiile și orașele, inclusiv cele 
129 localități care în această etapă 
urmează să devină centre urbane, vor 
dispune de principalele echipări edi
litare. In comparație cu 1966, la sfir- 
situl acestui cincinal, numărul loca
lităților urbane și rurale dotate cu 
sisteme centralizate de alimentare cu 
apă va fi de peste 3,5 ori mai mare, 
al celor cu canalizare de 2 ori, iar nu
mărul stațiilor de epurare a apelor 
uzate orășenești va crește de aproape 
4 ori.

Principalele obiective urmărite 
prin lucrările ce urmează a se re
aliza pînă Ia sfîrșitul anului 1980, 
și, în perspectivă, pînă în 1990, se re
feră. pe de o parte, la dezvoltarea în 
continuare si perfecționarea echipă
rilor existente în municipii si orașe, 
în concordantă cu dezvoltarea lor 
economi co-socială si creșterea popu
lației urbane, iar pe de altă parte, 
la înființarea de echipări edilitare în

sl In satele reședință de comună pen
tru a-si îndeplini in mod corespun
zător funcțiunile economice si social- 
culturale în raport cu cerințele popu
lației. Se va asigura o concordanță 
intre dezvoltarea echipărilor edilitare 
si dezvoltarea construcției de locuințe 
si a obiectivelor social-culturale afe
rente. atît din mediul urban, cît și 
din mediul rural, cu instalații inte
rioare de alimentare cu apă si de ca
nalizare. la care se adaugă dotările 
de salubritate, de rețele stradale mo
dernizate. transport în comun etc. In 
dezvoltarea viitoare a echipărilor 
edilitare s-a avut in vedere ca acestea 
să răspundă și cerințelor de îmbună
tățire a factorilor de mediu, prin asi
gurarea epurării apelor uzate, reali
zarea unui microclimat corespunzător 
în cadrul localităților, evacuarea ra
pidă și neutralizarea reziduurilor so
lide. combaterea poluării sonore etc.

Prin aplicarea tuturor acestor mă

siderabil lungimea rețelelor stradale, 
din care o bună parte vor fi moder
nizate. acordîndu-se prioritate legă
turilor dintre punctele de interes din 
localități și căile de comunicații 
principale apropiate.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare a initiat un bogat 
program de cercetare si proiectare 
tehnologică în domeniul echipării 
edilitare a localităților, prin Institu
tul de cercetare si proiectare pentru 
sistematizare, locuințe si gospodărie 
comunală din subordinea sa. la care 
colaborează si alte institute de cer
cetare. proiectare si de învătămîr.t 
superior din țară. Unele dintre rezul
tatele obținute pînă în prezent oferă 
largi posibilități de aplicare, avînd în 
vedere atît rezolvările de ordin teh
nologic calitativ superior, cît și econo
miile de materiale, energie, combusti
bil. manoperă ce se pot obține.

Cîteva din preocupările si realiză
rile în cercetarea științifică privesc

sl alte domenii, cum ar fi optimi
zarea rețelelor de distribuție a apei 
si de canalizare prin folosirea calcu
lului automat, domeniu în care s-au 
obtinut rezultate importante, atît pe 
linia economiilor de investiții si ma
teriale. cît si prin creșterea cu aproa-; 
Pe 80 la sută a productivității muncii 
la proiectarea acestor lucrări. Consu
mul de ană a fost supus unui studiu 
amănunțit în vederea stabilirii obiec
tive a necesarului de apă si a mij
loacelor de reducere a pierderilor si 
risipei, acțiune care, pe lingă funda
mentarea si perfectionarea unor acte 
normative, a avut ca efect si creș
terea capacității reale a instalațiilor, 
dînd posibilitatea evaluării corecte a 
necesarului de apă pentru populație 
si unitățile social-culturale.

In activitatea de salubritate, accen
tul in cercetare va fi pus Pe stabili
rea unor tehnologii mai eficiente de 
prelucrare a reziduurilor solide, care 
să conducă la valorificarea maximă 
a acestora — producere de energie 
termică, materiale de construcții. în
grășăminte pentru agricultură, recu
perare de metal etc., precum și la 
neutralizarea completă a influentelor 
pe care reziduurile le pot avea asu
pra mediului ambiant. De asemenea, 
în colaborare cu specialiștii din con
strucția de mașini, este necesară pu
nerea la punct a unor noi tipuri de 
mașini și de utilaje specifice opera
țiunilor de curățire a spatiilor pu
blice.

Dezvoltarea dotărilor tehnico-edili
tare ale localităților. în concordantă 
cu dezvoltarea economică si socială 
a tării, element component principal 
si condiție a reușitei în sistemati
zarea teritoriului si localităților, con
duce la satisfacerea cerințelor cres- 
cînde de civilizație materială si spi
rituală ale oamenilor muncii șl, 
împreună cu alți factori ai dez
voltării, va contribui la ridicarea 
generală a nivelului condițiilor de 
viată pentru toti cetățenii tării, la 
ștergerea treptată a diferentelor din
tre oraș și sat

Inq. Adrian 
ALECSANDRESCU 
directorul Institutului 
de cercetare și proiectare 
pentru sistematizare, locuința 
și gospodărie comunală

LA TlRGU JIU 
A FOST DEZVELIT 

BUSTUL LUI 
CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI

I Faptă
I

I
I
I
I
I
I
I

pionierească
Deodată, cițiva pionieri aflați 

in recreație au zărit flăcări iz
bucnind in ograda unui gospo
dar din apropiere. Imediat, toți 
pionierii din clasele V-VII1, in 
frunte cu profesorul Constantin 
Olaru si ajutați de un sătean, 
Ion D. Petre, au inceput bătă
lia cu flăcările mistuitoare. Flă
cări care izbucniseră de la un 
chibrit cu care se jucaseră cele 
două fetițe ale gazdei — una in 
virstă de patru ani și alta de un 
an și jumătate.

După cum ne informează Tra
ian Stefănescu, directorul Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Pătirlagele-Buzău, elevii 
au dat dovadă de curaj, reușind 
nu numai să localizeze și să 
stingă incendiul, ci și să le sal
veze pe cele două fetițe.
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Ce s-a 
întîmplat cu 
7001?

I
I

INVITAȚIE 
LA DRUMEȚIE

După cum am fost informați 
de conducerea întreprinderii de 
hoteluri și restaurante București, 
„Excursia lunii februarie" se 
derulează pe traseul București — 
Urziceni — Slobozia — Hîrșo- 
va — Constanța — Eforie — 
Mangalia. Excursia are o durată 
de două zile și jumătate ; caza
rea participantilor este asigurată 
la hotel. în camere cu cite două 
paturi, iar mesele — la restau
rantul hotelului. La Mangalia se 
pot vizita ruinele cetății antice, 
mormîntul cu papirus, edificiul 
roman, muzeul de arheologie. 
In programul excursiei este pre
văzută si vizitarea orașului 
Varna din R. P. Bulgaria.

Următoarea plecare în excursia 
lunii februarie are loc' in ziua 
de 23 februarie ora 11. de pe 
platoul din fața hotelului „In
tercontinental". Biletele pot fi 
procurate de la filialele de tu
rism ale I.T.H.R. din strada 
Mendeleev nr. 14, bulevardul 
Republicii nr. 68, bulevardul 
1848 nr. 4, bulevardul Nicolae 
Bălcescu nr. 35, Calea Grivitei 
nr. 140 și la punctul de la poarta 
nr. 2 a întreprinderii „23 August".

Studiate și la școală. „Ul
tima noapte de dragoste.
întîia noapte de război" ori 
„Patul lui Procust" au Ju
cat, putem spune, un rol 
important in educația este
tică. sentimentală, si nu nu
mai sentimentală, a cîtorva 
generații. Iată de ce un 
film „inspirat din opera 
lui Camil Petrescu" si pur- 
tînd girul regizoral al lui 
Mircea Veroiu. care a re
alizat „Nunta de piatră". 
„Duhul aurului" sau „Din
colo de pod", suscită un 
interes aparte. Iată de 
ce multi se vor întreba 
înainte de a merge la cine
ma — și încă după aceea — 
asupra legăturilor dintre 
universul lucrărilor lui Ca

tentei. a paradoxurilor din
tre ■ rațiune și pasiune, afect 
și intelect. Asemănările, 
preluările sînt mai mult de 
ordin narativ decît strict 
problematic, dar chiar și 
configurația epică este în 
ultimă instanță diferită de 
„Ultima noapte..."

„între oglinzi paralele" 
nu recreează (in ciuda unor 
pasaje luate ad-literam) 
tragismul enigmelor senti
mentale și geloziei (drepte 
și nedrepte, nesigure și cer
te) unui om care crede și 
trăiește efectiv mai mult 
pe singura coardă a abso
lutului iubirii, ci schițează

nele șl piesele scriitorului) 
și spiritul tranzacțional, de 
compromis, al acelei lumi 
de cinici ca Tănase Vasi- 
lescu Lumînăraru. Filmul 
lui Mircea Veroiu nu 
ocolește asemenea desco
periri „balzaciene" ale 
scriitorului, dar nici nu le 
asigură o dezvoltare sem
nificativă prea pregnantă.

Regizorul și scenaristul 
lși propune pe de altă parte 
o spargere a cercului mai 
îngust al vieții personale, 
o implicare a eroului în 
lupta social-politică și o 
meditație asupra alternati
velor și condițiilor opțiunii

să zicem, lui Ștefan Gheor
ghidiu sau Gore, din Doam
na T („Patul lui Procust") 
spre a Ie transfera Elei din 
„Ultima noapte..." Spre de
osebire de eroul livresc, 
care nu cunoaște decît tran
șeele războiului, cel cine
matografic are deja o fami
liaritate (poate salutară 
pentru frămintările con
științei lui și nevoia lui de 
sens), cu tranșeele luptei 
de clasă.

Paradoxal — povestit, 
„Intre oglinzi paralele" 
pare mai împlinit, mai 
substantial, mai rotund de
cît la vizionare, în ciuda
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A trecut mai bine de o lună 
de cind nu mai circulă persona
lul 7001 pe ruta București — 
Galați. Suspendat pe timpul vis
colului din ianuarie, personalul 
nu a mai fost repus in circu
lație. Suspendarea acestui tren 
s-a soldat, intre altele, și cu o 
mare intirziere in sosirea pre
sei centrale la Galați. Dacă 
inainte, cind circula 7001. presa 
centrală 
ora 6,55, 
alt tren, 
ore mai
pectivul tren nu are intirziere.

ajungea la Galați la 
acum ea vine cu un 

cu mai bine de două 
tirziu. Asta, cind res-
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Tinichea... 
garantată

De cum zăreau pe străzile Cra- 
iovei cite un trecător pe care-l 
bănuiau „Om cu bani", cind 
Marin Stan, cind Ion Va- 
sile, cind amindoi deodată, ii fă
ceau din ochi un semn compli
ce, după care îi “șopteau discret:

— V-am văzut om subțire și 
cu gust. Știți ce-i ăla aur curat, 
marcat șt garantat ? Poftiți. Ce 
doriți: o bijuterie a-ntiia sau un 
inel lux ? Preț de pomană.

Dacă cel acostat dădea cel mai 
mic semn de interes, cind Marin 
Stan, cind Ion Vasile. cind 
amindoi deodată, se întreceau in 
amabilități, oferindu-i, la 
gere, tot felul de obiecte 
bene. Numai culoarea o 
de aur, încolo, tinichele
te. Fapt pentru care Marin Stan 
și Ion Vasile. de prin părțile 
Teleormanului, care se aciui- 
seră prin Craiova, fără căpătii, 
au fost condamnați la cite trei 
luni închisoare.

ale- 
gal- 

aveau 
cura-
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De-ale risipei
Comuna Podoleni din județul 

Neamț este străbătută, pe o dis
tanță de 8 kilometri, de calea 
ferată. Pentru a trece dintr-o 
parte in alta a localității cu au
tovehicule există un singur pa
saj. Din această cauză, mașinile 
și căruțele sint nevoite să facă 
înconjur de mulți kilometri, 
ori de cite ori trebuie să ajungă 
la ferma zootehnică sau in altă 
parte. Fără a se consulta cu or
ganele locale. Direcția regională 
căi ferate Iași a decis să închidă 
al doilea pasaj. Toate demersu
rile făcute pentru a-l redeschide 
au rămas fără răspuns. Intrucit 
se împlinește anul de cind s-a 
luat sus-zisa decizie, reprezen
tanții sus-numitei direcții sint 
așteptați la fața locului. Cu con
diția să ocolească și ei pe la 
capul satului, ca să vadă pe... 
mașina lor ce înseamnă risipa 
de combustibil și de timp.
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"

I

mil și această producție ci
nematografică a Casei de 
filme 5.

Să spunem de la început 
că. după opinia noastră, „în
tre oglinzi paralele" exclu
de aproape orice comenta
riu privind fidelitatea s> 
conformitatea scenariului 
cu opera lui Camil : nu
este vorba despre o scena- 
rizare. Termenii cei mai 
potriviți ai comparației râ-

„între oglinzi paralele"

Tragere Loto 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 25 
februarie 1979 a doua tragere 
Loto 2 din această lună. Desfă
șurate după o formulă tehnică 
simplă si avantajoasă, la trage
rile bilunare Loto 2 cîștigul ma
xim pe o variantă reprezintă un 
autoturism „Dacia 1 300", iar 
cîștigul minim este de 100 lei. 
Pentru atribuirea cîștigurilor se 
efectuează trei extrageri, în con
tinuare. a cite patru numere ; 
în total se extrag 12 numere din 
75. Participarea se face pe bilete 
seria „R“ de 10 lei. completate 
cu o variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante achi
tate in cotă de 25 la sută.. Toa
te biletele, indiferent de cota 
jucată, participă la cele trei ex
trageri.

Biletele pot fi procurate nu
mai pînă sîmbătă 24 februarie 
1979.

■ ■ ■ ■ ■
Divizia „Mărășești" — 

mare unitate a armatei 
noastre, cu bogate și pil
duitoare tradiții de luptă — 
își celebrează azi centena
rul. Se împlinesc deci 100 
de ani de cind au fost în
mănuncheate, sub același 
drapel de luptă, unități 
acoperite de glorie pe me
terezele Plevnei. Rahovei 
și Vidinului. în războiul da 
independentă.

Flacăra dragostei fată de 
patrie, care a ars incandes
cent în inimile celor ce au 
consfințit independența da 
la 1877 și a fost transmisă 
din contingent in contin
gent. a dobîndit noi stră
luciri în luptele pe viată și 
pe moarte din primul răz
boi mondial. Pe frontul 
din sud-vestul Moldovei, 
ostașii diviziei. împreună 
cu ai celorlalte mari uni
tăți. au durat un adevărat 
zid de netrecut de care s-au 
sfărimat toate planurile și 
eforturile comandamentului 
și trupelor germane. In 
zona localității-erou Mără
șești s-a consumat unul din 
cele mai mărețe episoade 
ale acelui crîncen război, 
episod care stă cu cinste 
alături de marile bătălii de 
la Marna. Somme sau Ver
dun. din crima conflagra
ție mondială. Denumirea 
localității Mărășești. care 
a străbătut lumea ca un 
simbol al vitejiei românești, 
a fost atribuită in anul 
1957. cu ocazia aniversării 
a patru decenii de Ia stră
lucita victorie din vara 
anului 1917. diviziei care a 
apărat acest colt de vatră 
românească cu sacrificiul 
suprem a peste 8 000 de 
luptători. în această înfrun
tare pe viată și pe moarte 
— apreciată de Mihail Sa- 
doveanu ca „una din cele 
mai teribile bătălii ale răz

mîn asemănările, elemen
tele comune. Mircea Veroiu, 
care este și autorul scena
riului, preia personaje, si
tuații. împrejurări, elemen
te de atmosferă, multe dia
loguri și parte din mono- 
logurile reflexive ale lui 
Ștefan Gheorghidiu — dar 
toate acestea se încheagă 
într-un univers nou. care 
e al filmului numit „Intre 
oglinzi paralele". Potrivit 
unei nimerite caracterizări 
apartinînd lui Perpessicius. 
eroul romanului lui Camil
Petrescu, „prins între oglin
zile paralele ale confrun
tărilor. sufletul acesta °e 
operează rece, cu singurul 
anesteziant al introspecției". 
„Intre oglinzi paralele" 
modifică într-un fel pers
pectiva. Ștefan Gheorghidiu 
trăiește în fața noastră, 
mai înainte de a tra
versa experiența războ
iului (primul război mon
dial). această experiență, si 
filmul sugerează dar nu 
disecă (ceea ce dădea stră

fața antinomiilor exis

lucire paginilor cărții) se
tea de geometrie a eroului

boiului neamului" — au fost 
complet nimicite diviziile 
12 bavareză, 76 și 89 infan
terie germane.

Eroismul de masă dove
dit de ostașii români la 
Mărășești a însuflețit pu
ternic contingentele care au 
urmat Dragostea de țară, 
răspunderea față de liber
tatea. independența și des
tinele patriei s-au amplifi
cat odată cu pătrunderea in 
cazărmile diviziei, ca și în 
ale altor mari unități ale 
armatei, a cuvintului Parti
dului Comunist Român — 
cuvîntul demnității, al ridi
cării poporului la rangul 
de stăpîn al propriilor sale 
destine. Rapoarte și circu
lare ale vremii vorbeau pe 
tonuri iritate despre acti
vitatea comunistă a unor 
militari. In anii 1931 și 
1934, în cazărmi s-au găsit 
manifeste comuniste. Inimi 
și conștiințe erau pregătite 
pentru marile evenimente 
din august 1944.

Chemarea Partidului Co
munist Român privind sal
varea patriei de la dezas
tru a găsit un larg ecou și 
în rândurile ostașilor divi
ziei „Mărășești". Ca un 
singur om, întreg efectivul 
marii unități s-a încadrat 
în rîndul forțelor insurec
ționale. In acele zile, de ac
țiuni temerare, ostașii, în 
frunte cu comuniștii, și-au 
îndeplinit datoria în mod 
pilduitor. Un grup de mili
tari, din care 'făceau parte 
și trei membri de partid, 
a contribuit decisiv la 
dezorganizarea sistemului 
de transmisiuni german din 
partea de sud-est a țării, 
împreună cu insurgenții 
care au acționat în zona 
dintre Dunăre și Marea 
Neagră, luptătorii diviziei 
au contribuit la capturarea 
a peste 10 500 prizonieri 
hitleriștL

numai o asemenea frămîn- 
tare, în termeni mai stinși, 
la temperatura mai scăzută 
decît aceea potrivită unei 
drame autentice. Fără a fi 
lipsită de ambiguitate, eroi
na filmului, interpretată de 
Elena Albu. nu face gestu
rile și nu joacă rolul tor- 
turant al celei din carte, 
fiind lipsită de aspectul 
vulgar al frivolității și par
venitismul burgheziei în 
ascensiune. Filmul creează 
un halou mai dens de mis
ter în jurul vinovăției ei 
(mai mult răceală.} indife
rentă și spirit practic decît 
ardere pe altarul unei pa
siuni vinovate) și pune tot
odată surdină suferinței lui 
Gheorghidiu. jocului sfîșietor 
al suspiciunilor despărțiri
lor și regăsirilor : căci lite
ratura lui Camil Petrescu 
conține o acerbă polemică 
între intelectual și lumea 
burgheză. între o conștiin
ță intransigentă, reprezen
tată de Ștefan Gheorghidiu 
(o variantă a „sufletelor 
tari", ibseniene din roma-

între două lumi, deși aceas
ta se face. în raport cu ori
zontul intelectual al lui 
Camil Petrescu, într-un 
mod destul de arbitrar.

Tînărul student in filozo
fie din film, interpretat 
de Ion Caramitru, in
trat în high-life-ul bucureș- 
tean printr-o moștenire, eu 
luciditatea intactă și con
știința morală nepătată, va 
pendula, căutîndu-și ade
vărata identitate. între lu
mea din care face parte, 
care-l nemulțumește și 
crispează, și o altă lume, 
care ar putea deveni si a. 
lui: mișcarea socialistă, 
lupta muncitorilor pentru 
pîine. libertate și dreptate 
(luptă reprezentată de prie
tenul ziarist Gore (Ovidiu 
Iuliu Moldovan), care va 
muri torturat de Siguranță 
— personaj nou creat, ce 
trimite cu gîndul la „Jocul 
Ielelor"). Scenaristul a pro
cedat in cazul mai multor 
personaje prin cumulare, 
împrumutînd trăsături com
plexe ideatice din Gelu 
Ruscanu și atribuindu-le,

pulsației, vibrației, forței 
de fascinație a imaginilor. 
O explicație nu e ușor de 
dat. Problema stă. cred, tot 
în scenariu. între ceea ce 
vrea si ar putea să fie fil
mul si ceea ce este el exis
tă o anume distanță. Lip
sesc varietatea și con
trastul culorilor, orchestra
ția, amploarea, arta con- 
trapunctică necesare ; în 
compensație, filmul înfăți
șează o galerie de portrete, 
are factura unui „studiu" 
de fizionomii, interesante, 
lipsite însă de articulația 
fermă a relațiilor spre a 
putea alcătui un univers 
uman complex. Oglinzile 
paralele ar fi trebuit înlo
cuite cu unele apte să 
adune în focar mai multe 
imagini ale chipului văzut 
si nevăzut al evenimentelor. 
Mesajul estetic al filmului, 
capacitatea lui de a sur
prinde trecerea de la nede
terminarea unei conștiințe 
etice și sociale (cartea) la 
definirea prin contact și 
Implicare în lupta socială

— nu sînt suficient de tran
șante și viguroase.

Nu-ți trebuie o prea 
mare pregătire ca să . intu
iești frumusețea deosebită 
a acestui film si să înțe
legi că ea se înalță pe un 
simț plastic autentic, orga
nic lui Mircea Veroiu. pe o 
deosebită cultură a vizua
lului și pe o vocație ieșită 
din comun a fructificării 
Imaginii, muzicii, jocului 
actorilor. O calofilie din ce 
în ce mai concludent cine
matografică. De aici stilul 
aparte al filmului, rafina
mentul recreării nostalgice 
(poate prea nostalgice dacă 
ne gîndim la sarcasmul pa
ginilor lui Camil Petrescu), 
a unei atmosfere de la în
tretăierea veacurilor : inte
rioare somptuoase, mese cu 
un ceremonial complicat, 
costume elegante, vaporos 
romantice (Hortensia Geor
gescu) ; poezia unor seri de 
muzică, lascivitatea unor 
petreceri dansante de pe 
cînd tangoul era rege, as
pirația unor dueluri adevă
rate și nu demonstrative. 
Apoi parfumul „retro" al 
străzilor, cafenelelor bucu- 
reștene... Filmul conține 
imagini neașteptate si ine
dite, dar și imagini „vă
zute", ce capătă prin arta 
celor care le concep și 
captează (Călin Ghibu) ca
rate de expresivitate, tul
burătoare valori simbolice.

Mircea Veroiu lucrează, 
cu rezultate neașteptate, 
minunate, cu actorii. Tul
bură în „Intre oglinzi pa
ralele" aerul preocupat și 
răvășit, năuceala, neajuto- 
rarea care se adaugă nu o 
dată privirii lucide și far
mecului degajării, specifice 
lui Ion Caramitru. Tulbură 
frumusețea gravă și tăce
rile grele ale Elenei Albu, 
privirea limpede și jocul 
direct, nervos șl plin de 
adresă ale lui Ovidiu Iuliu 
Moldovan, vigoarea și pre
cizia compozițiilor, bine 
puse în evidență de aparat, 
ale lui George Constantin 
și Fory Eterle, ale lui Do- 
rel Vișan și Rodicăi Tapa- 
lagă, jocul convingător al 
lui Adrian Pintea, eleganta 
apariției lui Virgil David.

Ieri, la împlinirea a 103 
ani de cind a văzut lumina 
zilei în satul Hobița din Peștișa- 
nil Gorjului, a avut loc la Tg. 
Jiu festivitatea dezvelirii bustu
lui lui Constantin Brâncuși — 
operă în bronz a sculptorului 
Ion Irimescu. La ceremonia dez
velirii au luat parte activiști der 
partid și de stat, oameni de cul
tură și artă, autorul lucrării, ce
tățeni ai municipiului, pionieri 
și școlari.

încadrată într-un portal de 
piatră, executat pe motive ale 
arhitecturii populare specifice 
acestei zone a tării, opera monu
mentală de la Tg. Jiu se consti
tuie lntr-o sugestivă expresie a 
creației lui Brâncuși. a în
gemănării crezului său artistic 
cu cele mai Înalte virtuți etice 
și spirituale ale patrimoniului 
strămoșesc. „...Dacă vreți, in
tr-adevăr. să-l cunoașteți pe 
Brâncuși — arăta într-una din 
lucrările sale criticul italian 
Mariano Baffi, relevînd această 
osmoză — făceți-vă drum mai 
încolo, pe pămlntul României. 
Duceți-vă In Oltenia lui. la Tg. 
Jiu, orășelul de unde pasărea 
gîndurilor sale șl-a desprins mi
nunat zborul, dar de care sufle
tul său de om și de artist nu 
s-a dezlipit niciodată".

Bustul de la Tg. Jiu a fost 
amplasat în fata Casei de cul
tură a sindicatelor, reprezentînd 
însă un omagiu adus stră
lucirii geniului artistic brâncu- 
șian.

în încheierea festivității, elevii 
liceului industrial „Constantin 
Brâncuși" din Peștișani au pre
zentat un montaj literar-muzi- 
cal. (Dumitru Prună).

Drumul libertății început 
în august 1944 a fost conti
nuat de ostașii diviziei cu 
demnitate și bărbăție. în 
granitul monumentului de 
la Oarba de Mureș sînt 
imortalizate și o parte din 
faptele lor săvîrșite in nu
mele libertății acestor me
leaguri străbune. După cum

ciei. la zdrobirea fascismu
lui german.

In acea zi cînd au răsu
nat salvele victoriei, sublo- 
cotenentul Gheorghe Du- 
mitran scria alesei inimii 
sale : „Cuvîntul atît de 
mult așteptat și visat e pe 
buzele tuturora : pacea. A 
fost un drum lung și greu.

și cei mai destoinici ostași. 
Dacă adăugăm faptul că 
peste 80 la sută din tinerii 
militari sînt uteclști, avem 
o imagine vie a puternicei 
forte politice dinamizatoa
re a colectivelor de militari, 
care se constituie intr-un 
adevărat focar de educație 
patriotică și revoluționară.

CENTENARUL DIVIZIEI

PERMANENȚA

EROISMULUI 
OSTĂȘESC

monumentul de la Cărei 
sintetizează și clipa aceea 
cînd ostașii diviziei au ar
borat din nou în această 
localitate tricolorul birui
tor, consemnînd astfel în
cheierea eliberării ultimei 
brazde de pămînt românesc 
de sub dominația fascistă. 
Memoria luminoasă a lup
tătorilor din această mare 
unitate, ca și din multe alte 
divizii românești, este eter
nizată în monumentele și 
obeliscurile din Tiszalok, 
Banska-Bystrica sau Krem- 
nica. amintind peste vremi 
despre contribuția bravei 
noastre armate la elibera
rea Ungariei și Cehoslova-

11 recunoști ușor după ne
număratele morminte care 
presară pămintul și stră
juiesc în eternitate tineri 
de pe plaiurile României... 
Noi. cei care i-am avut a- 
proape și care am plins și 
am rîs cu ei pină la ulti
ma lor clipă. îi vom păstra 
mereu în inimile noas
tre...".

Flacăra dragostei ostă
șești față de patrie a do
bîndit noi dimensiuni în 
anii revoluției și construc
ției socialiste. Organizațiile 
de partid au devenit inima 
vie a fiecărei unități. Ele 
s-au întărit an de an. Din 
rîndurile lor fac parte ma
rea majoritate a cadrelor

Natalia STANCU

BUZĂU

Juna culturii44
Organizată sub egida Consi

liului județean al F.U.S., inte
grată ansamblului de manifes
tări ale Festivalului national 
Cîntarea României, a fost des
chisă la Buzău cea de-a 9-a edi
ție a „Lunii culturii". Comple
xul de manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice mar
chează începutul unui bogat 
șir de acțiuni dedicate celui 
de-al XII-lea Congres al parti
dului, precum și celei de-a 
35-a aniversări a victoriei insu
recției naționale armate antifas
ciste si antilmperialiste. „Luna 
culturii" buzoiene își propune să 
contribuie mai mult la mobili
zarea colectivelor de muncă din 
industrie, agricultură și celelal
te ramuri ale activității produc
tive. a tineretului din școli si 
unități economice la înfăptuirea 
prevederilor cincinalului, la ri
dicarea gradului de cultură și 
educație estetică al oamenilor 
muncii. După festivitatea de des
chidere a manifestării. la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Buzău a fost prezentat spectaco
lul teatrului popular cu piesa 
„Interviu" de Ecaterina Oproiu. 
De asemenea. în holul edificiu
lui a fost vernisată expoziția 
pictorilor buzoieni. (Mihai Bâzu).

„MĂRĂȘEȘTI

vărată pepinieră de cadre, 
numeroși ofițeri urcînd me
rituos treptele Ierarhiei 
ostășești și îndeplinind, azt, 
funcții de răspundere în di
ferite eșaloane ale armatei. 
Unitatea care a participat 
la eliberarea orașului Că
rei, în ziua de 25 octom
brie 1944, are In fruntea sa

//

Compoziție sculpturală de căpitan Marius Zamfirescu

Cadrele șl ostașii și-au mo
delat permanent calitățile 
morale și de luptă, adău
gind noi valențe virtuți
lor moștenite de la gene
rațiile înaintașe. pUnîndu-și 
fără rezerve întreaga capa
citate și energie în slujba 
intereselor supreme ale pa
triei.

Cronicile unităților din 
componenta diviziei ..Mără
șești" consemnează fapte 
de neasemuită frumusețe 
ostășească. într-una din 
unități, majoritatea ofițe
rilor comuniști coman lă 
plutoane și companii care 
se mîndresc cu titlul de 
subunitate de frunte. O altă 
unitate s-a impus ca o ade-

pe unul din ofițerii veni ti 
în rîndurile ei cu ani in 
urmă. în calitate de coman
danți de plutoane. Subuni
tatea de transmisiuni a ma
rii unități deține de cinci 
ani consecutiv titlul de 
frunte, iar 85 la sută din 
militarii săi sint specialiști 
de clasă. Urcușul realizat 
de tanchiști. artilerișli, 
transmisioniști. geniști pe 
asprul drum al măiestriei 
ostășești atinge cote mereu 
mai înalte. Concludent este 
următorul exemplu : peri
oada de asimilare a cunoș
tințelor si de formare a 
deprinderilor necesare ob
ținerii calificării de specia
list de clasă pentru un

transmislonist era de circa 
opt luni ; în prezent, ace
iași parametri sînt atinși 
în răstimpul a patru luni.

Fiecare unitate, printr-o 
activitate asiduă, raportată 
permanent la exigentele 
puse in fața armatei de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al for
țelor armate, șl-a adus con
tribuția la obținerea de că
tre divizie a unor rezultate 
bune și foarte bune la toa
te categoriile de pregătire, 
care dau esență și conținut 
capacității ei combative.

Jertfa celor care la Mă
rășești n-au precupețit ni
mic, nici chiar viata, pen
tru libertatea patriei tră
iește vie in conștiința osta
șilor de azi ai diviziei. Unii 
dintre ei sînt legați prin 
însăși biografia lor de tre
cutul și gloria diviziei. 
Tînărul locotenent Ion Zl- 
daru se numără printre 
aceștia. Bunicul său, capo
ralul Ion Zidaru, a căzut 
eroic la Mărășești. Tatăl 
său. Petre Zidaru. a luat 
parte, ca transmisionist, la 
luptele insurecționale din 
august 1944 și apoi pe fron
tul antihitlerist. In Ceho
slovacia a simțit de două 
ori mușcătura gloanțelor 
inamice, dar a rămas la da
torie. Alte și alte biografii 
se înscriu la loc de cinste 
in cronica marii unităti. 
Locotenent-colonelul Niță 
Gîrbă. Instructor de partid, 
este fiul lui Ion Gîrbă, unul 
din luptătorii care au par
curs drumul de grele con
fruntări cu dușmanul, de 
peste 1 000 km. pînă la vic
toria finală asupra fascis
mului. Fiul locotenent-colo- 
nelului Gîrbă. tînărul Doru 
Gîrbă. s-a format ca apără
tor de nădejde al patriei 
noastre socialiste sub ace
lași drapel sub care buni
cul său s-a acoperit de glo

rie. iar tatăl său își face 
datoria cu demnitate și min- 
drie.

Despre relațiile de trai
nică sudură sufletească 
dintre contingentele trecute 
și cele actuale ne vorbește 
convingător și următorul 
exemplu. Cu cîtva timp în 
urmă, maiorul în rezervă 
Ilie Stan, din comuna Cos- 
tești, județul Argeș, a ve
nit să-i vadă și să-i cu
noască pe ostașii și ofițerii 
de azi ai diviziei. Un gest 
omenesc din cele mai fru
moase. Mutilat în timpul 
primului război mondial, 
cu povara multor ani în 
spate, a apelat la ajutorul 
uneia din fiicele sale pen
tru a ajunge la unitatea din 
care a făcut parte. Celor ce 
l-au primit cu căldură în 
mijlocul lor, fostul brav 
combatant le-a lăsat cîteva 
Însemnări despre vitregiile 
războiului la care a parti
cipat și despre eroismul cu 
care ostașii români din li
nia intîi. acolo unde s-au 
plămădit toate marile vic
torii, s-au bătut pentru 
cauza libertății, indepen
denței și unității patriei. 
Manuscrisul, intitulat „De la 
inimă la inimă", se află azi 
în muzeul unității. Filele 
lui sint parcurse de ostașii 
noilor contingente cu emo
ție. respect și admirație.

Cadrele și ostașii di
viziei centenare „Mără
șești" sînt hotărîțl să îm
bogățească mereu tradițiile 
glorioas moștenite de la 
înaintași, să slujească cu 
nețărmurit devotament in
teresele supreme ale națiu
nii. să fie gata oricînd, la 
ordinele poporului, ale co
mandantului suprem al for
țelor noastre armate, în 
slujba intereselor supreme 
ale României socialiste.

Colonel C. ZAMFIR
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziarului „Tercuman“ din Istanbul
(Urmare din pag. I)

nia este ferm hotăriti să men
țină relații bune cu toate țările 
balcanice, inclusiv cu Turcia. 
Știu, de asemenea, că țara dum
neavoastră intrefine relații bune 
cu toate țările europene, in
clusiv cu cele din Piața comu
nă. In contextul acestei politici, 
cum vedeți dumneavoastră con
lucrarea dintre țările europene 
— deci și balcanice — cu siste
me sociale diferite? Cum vedeți 
contribuția pe care aceste țări, 
aparținind unor organizații eco
nomice și militare diferite, o 
pot aduce la procesul destin
derii, dezarmării și păcii in 
Balcani și in întreaga Europă ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
dezvoltă larg relațiile cu toate țările 
din Balcani și din Europa, ca de alt
fel cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Situăm 
ferm la baza tuturor acestor rapor
turi principiile egalității în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

Considerăm că, în ce privește Eu
rope trebuie să se acționeze cu ho- 
tărire, de către toate statele, în di
recția înfăptuirii documentelor sem
nate la Helsinki cu privire la secu
ritatea și cooperarea pe continent, 
în acest sens acordăm o mare aten
ție reuniunii ce va avea loc în 1980 
la Madrid, care trebuie să dea un 
nou impuls eforturilor pentru înfăp
tuirea acestor documente, si în pri
mul rînd să deschidă calea dezanga
jării militare, factor esențial pentru 
securitate și colaborare in Europa, 
înfăptuirea securității europene pre
supune deci o conlucrare largă în
tre toate țările continentului, deci și 
între cele balcanice, fără deosebire 
de orînduire socială — aceasta con
stituind problema internă a fiecărei 
țări.

Noi considerăm că organizațiile 
economice europene — Piața co
mună și C.A.E.R. — trebuie, de 
asemenea, să conlucreze între ele. 
Țările din cele două organizații eco
nomice trebuie să conlucreze, la rîn- 
dul lor, activ. Dezvoltarea acestor 
relații de colaborare trebuie să ducă 
la crearea condițiilor — așa cum am 
mai menționat — pentru reducerea in
fluențelor blocurilor militare și, pînă 
la urmă, pentru desființarea lor, pentru 
așezarea raporturilor dintre toate na
țiunile pe o bază nouă, de adevărată 
încredere. Fără îndoială că realizarea 
unor asemenea relații de largă cola
borare în Europa și în Balcani va e- 
xercita o influentă pozitivă asupra 
politicii de destindere, de dezarmare 
și pace, nu numai în Europa și Bal
cani, ci în întreaga lume. Doresc să 
menționez, încă o dată, că nu există 
altă alternativă, și de aceea trebuie 
făcut totul pentru colaborare, destin
dere, dezarmare și pace.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum apreciați actuala e- 
voluție din Orientul Mijlociu și 
perspectivele de soluționare a 
situației conflîctuale din această 
tonă a lumii ?

RĂSPUNS : Actuala situație din O- 
rientul Mijlociu, menținerea încordă
rii pot duce în orice moment la o a- 
gravare a conflictului, cu consecințe 
destul de serioase. De aceea. România 
s-a pronunțat întotdeauna și se pro
nunță ferm pentru soluționarea poli
tică a conflictului din Orientul Mij
lociu, pornindu-se de la necesitatea 
retragerii Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în 1967. a rezolvă
rii problemei palestiniene pe baza 
dreptului la autodeterminare, inclu
siv la constituirea unui stat palesti
nian independent. în actuala situație, 
considerăm necesar să se facă totul 
pentru o soluție globală a conflictului 
din Orientul Mijlociu, la care să par
ticipe toate țările interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. în această direcție, o importan
ță deosebită ar avea reluarea Confe
rinței de la Geneva sau organizarea 
unei noi reuniuni internaționale, cu 
participarea tuturor țărilor interesate, 
sub egida și cu participarea activă a 
Organizației Națiunilor Unite.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, relațiile 
României cu Statele Unite, Uni
unea Sovietică și China ?

RĂSPUNS: România acordă o mare 
însemnătate relațiilor sale cu Uniu
nea Sovietică, de care sîntem legați, 
de altfel, printr-un Tratat de priete
nie și asistență mutuală, prin colabo
rarea în diferite organisme comune, 
prin orînduirea socială și prin relații 
tradiționale de prietenie. Trebuie să 
menționez că relațiile de colaborare 
dintre România și Uniunea Sovetică 
cunosc o dezvoltare continuă.

în concordanță cu politica de dez
voltare a colaborării cu toate țările 
socialiste, România are, de asemenea, 
relații largi cu Republica Populară 
Chineză — și acționăm în direcția 
dezvoltării acestor relații.

Totodată, au cunoscut o dezvoltare 
continuă relațiile României cu Sta
tele Unite. Aceste relații se încadrea
ză în politica generală a României 
de colaborare cu toate țările, fără de
osebire de orînduire socială.

ÎNTREBARE : în ciuda efor
turilor in direcția destinderii și 
păcii, in viața internațională se 
mențin puncte de încordare și se 
înmulțesc crizele politice. Cum 
apreciați dumneavoastră această 
situație ?

RĂSPUNS : într-adevăr, situația 
Internațională este destul de com
plexă. Ceea ce caracterizează însă, 
după părerea mea, evoluția eveni
mentelor mondiale este afirmarea cu 
tot mai mare putere a voinței po
poarelor de a pune capăt vechii po
litici imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de a realiza o politică 
nouă, de colaborare, egalitate și echi
tate în toate domeniile.

Existența unor zone de încordare, 
precum și apariția unor noi conflicte 
într-o zonă sau alta sînt consecința 
logică a confruntării celor două ten
dințe din viata internațională. în care 
se afirmă tot mai puternic lupta po
poarelor pentru o politică’nouă, pro
cesul revoluționar. Inevitabil, apar și 
vor mai apărea conflicte. Dacă ana
lizăm însă felul cum s-au soluționat

unele din aceste conflicte, se poate 
vedea că ele au dus la cucerirea in
dependentei popoarelor, la întărirea 
forțelor care se pronunță pentru o 
politică de pace si egalitate, la conso
lidarea independentei naționale. A- 
ceasta ne dă dreptul să afirmăm că, 
în ciuda unor momente de încordare, 
a apariției unor conflicte, tendința 
generală a dezvoltării mondiale este 
spre independentă, spre relații noi. 
de egalitate, spre o politică de cola
borare si pace. Există toate perspec
tivele promovării acestei politici, cu 
condiția intensificării solidarității, 
colaborării si luptei tuturor popoare
lor care doresc să trăiască libere si 
independente, să fie stăpîne pe desti
nele lor.

ÎNTREBARE : în contextul în
tăririi independenței și suvera
nității naționale, al asigurării 
capacității de apărare a țării, ce 
rol acordați dumneavoastră, 
domnule președinte, dezvoltării 
social-economice rapide șl in
tense a României ?

RĂSPUNS : România acordă o mare 
atenție întăririi independenței și su
veranității naționale, ca factor esen
țial al întregii dezvoltări economico- 
sociale. Țara noastră se preocupă ne
contenit de întărirea capacității de a- 
părare, pornind însă de la necesitatea 
ca aceasta să nu afecteze dezvoltarea 
economică și socială, ridicarea bună
stării generale a poporului. Noi con
siderăm că atît întărirea independen
tei. cît și a capacității de apărare a 
țării pot fi realizate numai în condi
țiile unei dezvoltări continue a for
țelor de producție, a industriei, agri
culturii, a celorlalte domenii de ac
tivitate, inclusiv a învățămîntului, 
științei și culturii. Tocmai pe baza 
dezvoltării economice rapide se asi
gură atît mijloacele necesare pentru 
apărare, cît și progresul general al 
țarii, creșterea forței sale, ridicarea 
bunăstării poporului — acesta fiind, 
pînă la urmă, factorul esențial al 
luptei pentru independență, al apă
rării patriei în orice împrejurare.

De altfel, dacă se analizează dife
rite momente ale vieții internaționale 
contemporane, se poate constata că 
numai acolo unde masele largi popu
lare, poporul s-au identificat pe deplin 
cu interesele dezvoltării economico- 
sociale a țării, bucurîndu-se de con
diții tot mai bune de viață, s-a asi
gurat și apărarea independenței na
ționale.

Iată de ce, și în viitor, vom pune 
pe prim plan înfăptuirea Programu
lui Congresului al XI-lea al partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, asigurînd 
creșterea în ritm intens a economiei 
naționale, ridicarea bunăstării gene
rale a poporului.

MITHAT PERIN : Vă mulțu
mesc foarte mult. Sînt, intr-ade
văr, fericit că am avut astăzi o- 
noarea să fiu primit de unul din 
cei mai străluciți oameni de stat 
ai lumii contemporane.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
Aș dori să adresez cititorilor ziaru
lui dumneavoastră, poporului turc 
prieten cele mai bune urări de pros
peritate, bunăstare și fericire.

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvântare la adunarea generală 

a oamenilor muncii 
de la întreprinderea „23 August" 

din Capitală
13 iebruarie 1979 Editura politică

Cronica zilei
Miercuri, la Casa centrală a arma

tei a avut loc o adunare festivă, con
sacrată celei de-a 61-a aniversări a 
Zilei Armatei și Flotei maritime mi
litare sovietice, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în țara 
noastră, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le, care a rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit generalul-maior 
A. M. Kuciumov, atașatul militar, 
aero și naval al Uniunii Sovietice la 
București.

în încheierea festivității, particl- 
panțll au vizionat un film înfățișînd

t V

aspecte din viața șl activitatea mili
tarilor sovietici.

★
Miercuri, la Biblioteca centrală 

universitară din București s-au des
fășurat lucrările colocviului cu tema 
„Forme și modele metodologice în 
cercetarea interdisclpllnară". organi
zat de Asociația oamenilor de știință.

Au participat academicieni și alți 
oameni de știință, cadre didactice 
universitare, cercetători din diferite 
domenii de activitate.

Comunicările înscrise pe agenda 
reuniunii au subliniat. în principal, 
aportul studiilor interdiscipllnare în 
procesul de integrare a învătămintu- 
lui cu cercetarea și producția.

★
în stațiunea Călimănești-Căciulata 

are loc o consfătuire de lucru pri
vind organizarea științifică a produc
ției și a muncii și creșterea produc
tivității în unitățile Ministerului E- 
nergiei Electrice, la care participă 
specialiști din întreaga tară. Cu pri
lejul consfătuirii, partlclpanții vor 
face un schimb de experiență la 
hidrocentralele de pe Lotru și Olt. 

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Stat
Tovarășul Ștefan Voi tec. vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, a 
primit miercuri pe șefii delegațiilor 
la reuniunea consultativă de la Bucu
rești a reprezentanților grupurilor 
parlamentare — membre ale Uniu
nii interparlamentare — din : R.P. 
Bulgaria. R.S. Cehoslovacă. R.P.D. 
Coreeană. Republica Cuba. R.D. Ger
mană. R.P. Mongolă. R.P. Polonă, 
R.P. Ungară. Uniunea Sovietică, pre
cum și pe șeful delegației Adunării 
Naționale din R.S. Vietnam, care 
participă în calitate de observator.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au luat 
parte Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, si loan 
Ceterchi, președintele Consiliului Le

gislativ. conducătorul delegației parla
mentare române.

Tovarășul Ștefan Voi tec a adresat 
celor prezenți un cordial salut.

în numele participanților la reu
niune. Aleksei P. Sitikov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. președintele 
grupului sovietic, Milko Tarabanov, 
prim-vicepreședinte al Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, președin
tele grupului bulgar. Jan Marko, 
prim-vicepresedinte al Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace, președin
tele grupului cehoslovac, au mulțumit 
cu căldură pentru condițiile bune 
create desfășurării lucrărilor reu
niunii.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. a primit, miercuri, pe Alois 
Hloch, adjunct al ministrului comer
țului exterior al R.S. Cehoslovace, 
care face o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea schimburilor comerciale, a co
laborării și cooperării economice din
tre România și Cehoslovacia.

★
în aceeași zi a fost semnat la 

București Protocolul privind schim
burile reciproce de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Cehoslovacă pe 
anul 1979.

România va livra mașinl-unelte, 
utilai petrolier, utilaj metalurgic, 
aparatai electric de înaltă și joasă 
tensiune, tehnică de calcul, utilaje 
pentru construcții, autoturisme, auto
camioane. produse chimice, materiale 
de construcții, bunuri de larg con
sum.

La rîndul ei. Cehoslovacia va livra 
masini-unelte, utilai metalurgic, uti
laje pentru industria chimică, mașini

pentru Industria textilă, tehnică de 
calcul, aparate de măsură șl control, 
utilaje de construcții, autoturisme, 
laminate de otel, produse chimice, 
bunuri de larg consum.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stolan. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și de Alois Hloch. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior.

A fost prezent Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

La întrevedere și la semnare a 
participat Lumlr Hanak, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

cinema

VEȘTI DIN ȚARĂ
30 000 tone de cărbune

peste plan. Intensificînd între
cerea pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate pe anul 1979, colective
le întreprinderilor miniere Lupeni. 
Petrila și Paroșeni au majorat la 
30 000 tone producția de cărbune 
cocsificabil și energetic extrasă, de 
la începutul anului, peste prevederile 
de plan. Prin producția realizată su
plimentar pînă la 20 februarie, colec
tivul întreprinderii Petrila a recupe
rat în întregime restanța de' 12 800 
tone din anul trecut, dînd. totodată, 
însemnate cantități de cărbune peste 
plan. La mina Lupeni. minerii din 
sectorul 4 au realizat în luna februa
rie o creștere a randamentului acti
vității productive, fată de prevederi, 
cu 2 000 kg cărbune pe post.

„Chimpex 2". La Drobeta' 
Turnu Severin a fost lansat tancul 
petrolier „Chimpex 2“ de 5 000 tdw. 
Este cea de-a șaptea navă construi
tă de la începutul anului 1979 la 
șantierul din această localitate. (Vir- 
giliu Tătaru).

Producție netă în plus. 
Colectivul întreprinderii de utilai 
chimic din Făgăraș a depășit de la 
începutul anului valoarea producției 
nete planificate cu peste 6 milioane 
lei. Analizindu-și din nou posibilită
țile, oamenii muncii din această în
treprindere s-au angajat să realizeze 
pînă Ia sfîrșitul anului, peste preve
deri, o producție netă de 24 milioane 
lei. (Nicolae Mocanu).

0 nouă zonă de agrement 
Și Sport vecin^tatea celui mai 
mare cartier de locuințe din Sibiu, 
„Hipodrom", pe Valea Hotarului, se 
va amenaja o nouă zonă de agrement 
și sport, prevăzută cu spații de joacă 
pentru copii, bazine de înot, terenuri 
de handbal, volei, fotbal și altele. 
Lucrările vor fi efectuate îndeosebi 
prin munca patriotică a cetățenilor. 
(Nicolae Brujan).

Primii locatari din „Ine
lul II" noul ansamb'u de locuin
țe amplasat in zona de nord-vest a o- 
rașulul Constanta, denumit „Inelul II“, 
au fost predate locatarilor primele 
150 de locuințe. Noul ansamblu va 
avea în final blocuri cu 1 000 de 
apartamente, unități comerciale, pres
tatoare de servicii, precum si școli, 
grădinițe, creșe etc. (George Mi- 
hăescu).

Al 800-lea strung caru-
Șg| Constructorii de mașini de la

Instalații complexe pro
duse de studenți.In atelierul 
de microproducție, studenții Institu
tului politehnic din Cluj-Napoca au 
realizat primul bloc de comandă 
pentru mașinile de ambalat electrozi 
necesari Combinatului metalurgic din 
Cîmpia Turzii. O instalație similară, 
la a cărei construcție sînt folosite e- 
lemente cu circuite integrate, se pre
gătește si pentru întreprinderea de 
sîrmă și produse din sîrmă Buzău. 
Se află în lucru un lot de stabili
zatoare de tensiune ce se utilizează 
la alimentarea aparaturii unor mașini 
și utilaje de mare precizie. (Al. Mu- 
reșan).

întreprinderea mecanică din Roman 
au livrat cel de-al 800-lea strung 
carusel. Celor șapte variante de strun
guri cu diametrul de prelucrare între 
1 250 și 3 200 mm produse la Roman, 
în cursul lunii februarie li s-au mai 
adăugat patru noi tipuri prevăzute cu 
comandă numerică de contur, (C. 
Blagovici).

Creația tehnică de masă
în acțiune. Festivalul național
„Cîntarea României" dinamizează 
creația tehnică de masă : la între
prinderea de articole metalice pen
tru mobilă și binale din Arad au 
fost rezolvate în ultimul timp 115

teme, care au condus la reducerea 
cheltuielilor materiale cu 2,2 milioa
ne lei șl a importurilor cu peste 
300 000 lei valută. In acțiunile de 
Creație tehnică sînt antrenați peste 
1 400 de oameni ai muncii din toa
te sectoarele de activitate ale între
prinderii. (Constantin Simion).

Producție suplimentară 
pentru export. Colectivul în
treprinderii chimice din Turda a li
vrat pentru export, peste prevederi
le de plan, 150 tone de carbonat de 
potasiu. 275 tone de hldroxid de po
tasiu. importante cantități de leșie 
potasică și altele. Ca urmare, planul 
la export, care este cu 25 la sută 
mai mare față de anul precedent, a 
fost depășit cu peste 640 000 lei va
lută. (Alexandru Mureșan).

Dispensare sătești. In co_ 
muna Strunga s-a deschis recent un 
dispensar care are secții de stoma
tologie. pediatrie și medicină gene
rală. Unități similare se vor crea in 
acest an și în comunele Cozmești, 
Grozești și în alte localități din ju
dețul Iași. (Manole Corcaci).

Noi unități sanitare. Pe 
bulevardul „23 August" și pe strada 
Lăpușului din Craiova va începe, în 
curînd, construirea unor spitale de 500 
și. respectiv. 250 paturi. O clinică de 
boli infecțloase se va da în folosin
ță pe Calea București, iar în orașe
le Calafat și Segarcea — alte noi u- 
nități spitalicești. Tot In acest an se 
vor înființa în localități rurale din 
județ șase dispensare medicale. (Ni
colae Băbălău).

Centrale telefonice auto
mate ^nere‘e orașe argeșene 
Topolovenl și Costeștl a început con
strucția unor centrale telefonice au
tomate. Ele vor avea cîte 1 000 de li
nii telefonice pentru convorbiri ur
bane și interurbane. Centrale simi
lare se ridică și in viitoarele orașe 
Rucăr și Colibași. (Gh. Cîrstea).

PROGRAMUL 1
17,00 Telex
17.05 Teleșcoală
17,25 Curs de limba rusă
17.45 Finala Cupei campionilor europeni 

la volei masculin. Transmisiune de 
la Bruxelles (rezumat înregistrat)

18.45 Căsuța poștală TV
19,05 Film serial pentru copil : Sindbad 

marinarul
19.30 Telejurnal
20,00 Incursiune In cotidian
20.20 Ora tineretului
21.15 Publicitate
21.20 Telerecital. Melania Ursu (Teatrul 

Național din Tg. Mureș)
22.15 Telejurnal
22.30 Închiderea programului

PROGRAMUL l
19.30 Telejurnal
20,00 Tribuna tinerilor compozitori și a 

tinerilor soliști laureat!. Interpre
tează orchestra simfonică a Radio- 
televizlunll, dirijor Llvlu lonescu 
șl Orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu", dirijor Mir
cea Cristescu. Soliști : violonista 
Mlhaela Martin și pianistul Dan 
Atanasiu

22.00 Orizont tehnlco-ștlințlfic (reluare)
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 februarie. In țară : Vremea 
va £1 rece, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Se va pro
duce ceață, mai ales dimineața și seara. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 șl minus 2 grade, local 
mai coborîte în primele nopți, Iar cele 
maxime între minus 5 și plus 5 grade, 
tn București : Vremea va £1 rece, cu 
cerul variabil. Vîntul va sufla slab. 
Ceață, mal ales dimineața șl seara. 
Temperatura ușor variabilă.

MĂRȚIȘOR '79

Magazinele comerțului de stat 
dispun de cadouri potrivite oricărei 
vîrste : coliere simple sau cu 
strasuri, mărgele perlate, din lemn 
natur sau pictat, brățări, clipsuri și 
inele din metal încrustat cu perle 
ori strasuri, broșe din metal sau 
din lemn. Un cadou poate fi și un

produs cosmetic de calitate pentru 
îngrijirea și înfrumusețarea părului 
(șampon, loțiuni capilare, creme de 
păr ș.a.). pentru îngrijirea și în
frumusețarea pielii (gama Pell- 
Amar, Pelox, Bellatrix, Magnolia), 
pentru fardare sau pentru îngrijirea 
miinilor si multe altele. (Publicitate)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI SEARA, IN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR"

Steaua - C. H. Bratislava: 2-3
Ieri seara, la Bruxelles, s-a dispu

tat finala „Cupei campionilor euro
peni" la volei Jnasculin, între echi
pele Steaua București și Cervena 
Hvezda Bratislava (care, in seara 
precedentă, obținuse calificarea în 
finală, printr-o victorie cu 3—2, în 
fața formației poloneze Plomien). 
Întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (15—7, 8—15, 15—9, 14—16, 15—9)

in favoarea voleibaliștilor cehoslo
vaci. care au cucerit trofeul.

La această a 20-a ediție a compe
tiției, Steaua București a obținut un 
rezultat meritoriu, ocupînd locul doi 
în ierarhia celor mai bune echipe 
europene. în partida pentru locurile 
3—4, echipa poloneză Plomien Sos- 
nowiec a învins cu scorul de 3—1 
(15—4, 12—15. 15—6, 15—10) forma
ția finlandeză Pieksamaen.

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII

Campionatele europene de atletism
pe teren

VIENA 21 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, sîmbătă și dumini
că la Viena se vor desfășura cam
pionatele europene de atletism pe 
teren acoperit. Participă aproape 400 
de atleți din 27 de țări.

acoperit
în prima zi a competiției. în ca

drul seriilor probelor de 1 500 m și 
800 m feminin vor lua parte și atle
tele românce Natalia Mărășescu (1 500 
m) și Fița Lovin.

TENIS DE MASA :

Echipa feminină 
C.S. Arad - 

în finala C.C.E.
Echipa C. S. Arad s-a calificat în 

finala „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă feminin, 
cîștigînd cu scorul de 5—3 întîlni
rea semifinală disputată miercuri 
la Arad cu formația cehoslovacă 
Sparta Vlasim. Victoriile echipei 
române au fost realizate de Eva 
Ferenczi (3), Liana Mihuț și Magda
lena Leszay. Două dintre punctele 
echipei oaspete au fost realizate de 
Dana Dubinova.

în finala „Cupei campionilor eu
ropeni", echipa C. S. Arad va in- 
tîlni formația Statistika Budapesta.

• Intre oglinzi paralele : SCALA
— 15; 17,30; 20, GLORIA — 15;
17.30; 20.
• Masca de apă I SALA PALA
TULUI 17,13; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14, BUCUREȘTI — 14,30;
16,30; 18,30; 20,30, FEROVIAR —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, MELODIA
— 14,30: 16,30; 18,30; 20,30.
• Sfîrșitul „Împăratului** din tai
ga : VICTORIA — 15; 17.30; 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17.30; 20.
• A fost odată in clasa I : 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 : CI
NEMA STUDIO — 16; 18; 20, MIO
RIȚA — 15; 17,30; 20.
• Condurul și trandafirul — 15, 
Dueliștii — 18; 20 : DOINA.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14,30; 17,30; 20,15.
• Aurul Iul Mackenna : VOLGA
— 15; 17.30; 20.
• Vreau să vă văd i BUCEGI — 
15; 17,30; 20.
• Poliția este învinsă : EXCEL
SIOR — 15; 17; 19; 20,45. AURORA
— 15; 16,45; 18,30; 20,30, FLAMU
RA — 15; 17; 19; 20,45.
• Vlad Tepeș : LIRA — 15.30; 19, 
COTROCENI — 15.30; 19.
• Prefectul de fier : GRIVITA —
lo; 17,30; 20, MODERN — 18;
17,30; 20.
• Excursie ciudată : POPULAR — 
15; 17,30; 20.
• Detectiv particular : BUZEȘTI
— 15; 17; 19; 20,45, FLOREASCA
— 15; 17.45; 20.
• Spellbound — 11,45. Cenușa
(ambele serii) — 14, Barca de sal
vare — 18,30, Don Quijotte — 20,30: 
CINEMATECA.
• Drumuri in cumpănă : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, TOMIS
— 15; 17,30; 20.
• Animalul : DACIA — 15; 16,48; 
18,30; 20.15.
• Front In spatele frontului i 
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; 
20.
• Insule in derivă : VIITORUL — 
15; 17,30; 20.
• Valsul absolvenților i 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.

teatre

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Federația de handbal precizează 

că finala „Cupei României" Ia 
handbal masculin va avea loc dumi
nică, 25 februarie, cu începere de la 
ora 17,45, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală. în deschidere, 
de la ora 16, se va desfășura meciul 
pentru locurile 3—4 dintre formațiile 
Știința Bacău și Universitatea Cluj- 
Napoca.

Biletele de intrare pentru finală 
se pun azi in vînzare la agenția 
„Loto Pronosport" din pasajul de la 
Universitate și casele de la Palatul 
sporturilor și culturii.

• Ieri Ia fotbal, echipa poloneză 
Gwardia Varșovia și-a continuat 
turneul în țara noastră jucînd la 
Vaslui cu formația locală Viitorul, 
in fața căreia a cîștigat cu scorul 
de 1—0 (1—0).

Rezultate Înregistrate in meciuri 
amicale : F. C. Brăila — Steaua 
0—1 ; F.C.M. Galați — Dinamo 2—0 ; 
Olimpia Satu Mare — F. C. Bihor 
Oradea 2—1 ; Rapid — I.C.I.M. Bra
șov 2—0.

• Rezultate înregistrate în cam
pionatul diviziei A la volei feminin: 
C.S.U. Galați — Dinamo 1—3; Știința 
Bacău — Farul Constanța 2—3 ; Uni
versitatea Timișoara — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—0 ; Maratex Baia 
Mare — C.S.M. Sibiu 3—0 ; Penicili
na Iași — Chimpex Constanta 3—1.
• în turneul internațional de sah de 

la Sao Paulo, după 8 runde conduc 
marii maeștri Liubomir Liubojevici 
și Viktor Korcinoi (cu cîte 6 puncte), 
urmați de marele maestru român 
Florin Gheorghiu (5 puncte și o par
tidă amînată), suedezul Andersson

și argentinianul Panno (cîte 5 punc
te). în runda a 8-a Florin Gheorghiu 
a remizat cu Filguth,

• Turneul internațional feminin de 
tenis de la Detroit a programat alte 
întilniri din primul tur. Jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a invins-o 
cu 7—6. 6—1 pe cehoslovaca Iva Bu- 
darova. Alte rezultate : Marcie Louie 
(S.U.A.) — Betty Stove (Olanda) 
3—6. 6—4, 6—4 ; Mima Jausovec (Iu
goslavia) — Nina Bohm (Suedia) 
6—1, 3—6, 6—2 ; Dianne Fromholtz 
(Australia) — Renata Tomanova (Ce
hoslovacia) 6—2, 6—4.
• în prima rundă a turneului in

ternațional de sah de la , Dubna, 
turneu organizat de revista „Nauka 
i jizn". maestrul român Emil Ungu- 
reanu l-a învins în 32 de mutări pe 
marele maestru maghiar J. Farago.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 17; 
20, (sala Atelier) : Trei pe o bancă
— 19.
• Filarmonica „George Enescu** 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : DANIEL NAZA
RETH (india). Solist : VIRGIL SI- 
MONIS — 20.
• Radioteleviziunea română (str.
Nuferilor 62—64) : Concert simfo
nic. Dirijor : TEODOR COSTIN. 
Solist : PIERRE COCHEREAU
(Franța) — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranțll — 19,30
• Teatrul de comedie : Cinema
— 19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30,
(sala Studio) : Audiență la consul
— 19.
• Teatrul Ciulești (sala Glu- 
lești) : Noaptea păcălelilor — 19,30, 
(sala Majestic) : O familie Îndo
liată — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cin- 
tați cu mine un cîntec (recital de 
cîntece populare evreiești) — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu** : Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Cunună de frumuseți — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică** : Petrlcă și 
lupul — 10. (la clubul UREMOAS): 
Ileana Sînziana — 17.

• PORUMBUL VIITO
RULUI ? ° exPeditle științifică 
lntr-o regiune muntoasă din 
Mexic, Sierra de Manantlan. a 
descoperit o plantă perenă cu 
însușiri deosebite. Este vorba 
de o varietate de teosint. plan
tă presupusă a fi strămoșul po
rumbului (care, după cum se 
știe, provine din Mexic). Noua 
varietate, numită Zea diplope- 
rennis. preferă solurile umede, 
crescînd chiar si în albiile 
cursurilor mai mici de apă ; de 
asemenea, ea a fost întilnită si 
la altitudini de peste 3 000 de 
metri, supraviețuind frigului, ca 
și căderilor de zăpadă. Pe baza 
unui fond genetic asemănător 
(20 de cromozomi), această spe
cie se poate încrucișa cu 
porumbul obișnuit, rezultînd un 
hibrid cu o robustețe superioa

ră. ce moștenește. în plus, pe
renitatea teosintului. Faptul că 
se înmulțește, practic, de la sine 
ar exclude costisitoarele lucrări 
de arat si însămintat. Iată de 
ce se vorbește de posibilitatea 
ca noul hibrid de porumb să 
se impună in agricultura viito
rului.

• RECLAMA - SU
FLETUL COMERȚULUI, 
în încercarea de a atrage noi 
investiții. Consiliul economic al 
localității vest-germane Uelzen 
a prezentat eventualilor ama
tori un tablou semnificativ, 
în prezentarea respectivă se 
subliniază în mod deosebit că 
nivelul salariilor este cu 20 
la sută mai redus față de 
media pe întreaga țară și 
că există mari rezerve de 

mină de lucru. într-adevăr, 
deși acest lucru nu este men
ționat expres de consiliul eco
nomic. rata șomajului în loca
litatea amintită este printre 
cele mai ridicate din întreaga 
țară.

• COOPERARE ÎN
TRE „BĂNCILE DE OR
GANE". O comisie de experți 
a Pieței comune a întreprins o 
inedită investigație în problema 
transplanturilor de organe, care 
se izbește, adesea, de lipsa or
ganelor înlocuitoare compatibile 
biologic cu organisrpul persoane
lor ce ar trebui să le primească. 
„Băncile de organe" create in 
diferite țări nu fac întotdeauna 
fată împrejurărilor. în consecin

ță. experțil susțin că pentru a 
se asigura în măsură sporită 
succesul transplanturilor e ne
voie de o mal strînsă coopera
re în acest domeniu. Concret, ei 
propun realizarea unei vaste 
rețele de „bănci de organe" în 
țările vest-europene. Aceste u- 
nități. cunoscînd exact numărul 
și felul organelor ce le dețin, ar 
urma să păstreze o legătură 
permanentă între ele. Se va 
putea interveni, astfel, mai 
prompt în cazurile de urgență : 
dacă într-o anume tară băncile 
respective nu au în acel mo
ment un organ sau altul se poa
te apela la o unitate dintr-oalta 

tară avînd dlsponibilitățila ne
cesare.

• ARCAȘI MODERNI. 
Vînătoarea cu armele tradi
ționale ale pieilor roșii — arcul 
și săgețile — este din nou la 
modă în S.U.A. Anul trecut, nu
mărul vînătorilor cu arcul ș1 
săgețile s-a ridicat la 1,2 mi
lioane, numai în New York, în 
cursul sezonului de toamnă, eli- 
berindu-se 100 000 de autoriza
ții pentru acest fel de vină- 
toare. Partizanii acestui gen de 
sport se declară mari iubitori ai 
naturii și afirmă că satisfacțiile 
pe care le oferă sînt mult 
mai mari decît ale vînătorii cu 

pușca, iar animalele au și ele 
șanse sporite de supravie
țuire. într-adevăr, statisticile 
arată că numai cinci din 100 de 
arcași au reușit să doboare cite 
o căprioară. Dacă modalitățile 
de folosire a acestor vechi arme 
nu se deosebesc cu aproape 
nimic de cele ale indienilor, ele 
în sine sînt însă cu totul altele : 
arcul, ca si săgețile, sînt fa
bricate din fibre de sticlă si me
tal : iar coarda, din nailon, este 
astfel racordată îneît. printr-un 
sistem de role, vînătorul să o 
poată încorda fără prea mult 
efort.

• YAHTING ÎN JU
RUL LUMII. Documentariștii 
francezi au realizat o peliculă 
cu subiect inedit : cursa de 
yahting în jurul lumii, efectua

tă anul trecut. Filmările au fost 
făcute de operatori care erau 
totodată și membri ai echipaje
lor ambarcațiunilor participante 
la cursă. Imaginile pînzelor um
flate, secvențele care surprind 
puternicele furtuni de la Capul 
Horn, valurile uriașe — toate 
acestea conferă documentarului 
un caracter de mare atractivita- 
te, reprezentînd o remarcabilă 
reușită pe plan artistic și tehnic.

® UN „OSCAR" 
PENTRU WOODY. Anul 
acesta, la 9 aprilie, mult rîvni- 
tul premiu ..Oscar", decernat de 
către Academia de artă si știin
ță cinematografică din Holly
wood în semn de recunoaștere 
a unor realizări deosebite pe 
tărîmul celei de-a șaptea arte, 
va ajunge la a 50-a ediție a sa. 

Dintre laureatll acestui „Oscar" 
jubiliar, trei sînt de pe acum 
cunoscuți. si anume deținătorii 
premiilor speciale, încununînd 
activitatea de ansamblu a unor 
cineaști. Unul dintre ei este re
putatul actor și regizor britanic 
Laurence Olivier, ajuns la al 
treilea „Oscar" ; de asemenea, 
între laureat! se va număra re
gizorul american King Vidor, 
pentru contribuția sa remarca
bilă la dezvoltarea artei filmu
lui și înnoirea mijloacelor regi
zorale de-a lungul întregii sale 
cariere cinematografice de 60 de 
ani ; și. în sfîrșit, Walter Lantz, 
unul din pionierii filmului 
de animație și „părintele" bu
clucașei ciocănitoare Woody, 
atît de populară și în rîndurile 
telespectatorilor noștri.
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Mîine se deschide
la Nairobi

0 importantă 
reuniune 

a 0. U. A.
NAIROBI 21 (Agerpres). — Cea 

de-a 32-a sesiune a Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.) iși va începe lucră
rile la 23 februarie la Nairobi, ca
pitala Kenyei, anunță agenția M.A.P. 
Această sesiune, la care vor lua parte 
miniștrii afacerilor externe din 49 de 
state de pe continent, va permite e- 
fectuarea unui schimb de păreri a- 
supra celor mai presante probleme 
cu care este confruntată Africa. Reu
niunea va dezbate, precizează agen
ția citată, probleme legate de stă
rile oonflictuale dintre Uganda șl 
Tanzania, situația din Cornul Afri
di. acțiunile agresive ale regimurilor 
rasiste din Africa australă Împotri
va statelor Independente vecine, pre
cum și chestiunea transformării O- 
ceanulul Indian lntr-o zonă a păcii 
Si cooperării.

La centrul de conferințe ..Kenyatta" 
din Nairobi au început miercuri lu
crările Comitetului de mediere al 
O.U.A. consacrate examinării posibi
lităților reglementării pașnice a con
flictului dintre Uganda și Tanzania. 
Lucrările, care se desfășoară cu ușile 
Închise, sint prezidate de secretarul 
general al O.U.A., Edem Kodjo.

Un nou stat 
Independent pe harta 

lumii:

INSULA 
SF. LUCIA

La 22 februarie, insula Sf. 
Lucia din arhipelagul Antilelor 
Mici iși dobindește indepen
dența, la numai trei luni de la 
proclamarea independentei altei 
insule, învecinate — Domini
ca. Făcînd parte din așa- 
numitele „Insule ale vintului", 
scăldate de apele Atlanticului, 
Sf. Lucia are o suprafață de 
616 kmp ți o populație de 
120 000 de locuitori.

Economia țării dispune de re
surse agricole limitate, mai în
semnate fiind producțiile de ba- 
tate, banane, cacao, nuci de co
cos etc. Sectorul industrial este 
slab reprezentat, in insulă func
ționând doar cîteva întreprinderi 
chimice ți alimentare. Centrul 
administrativ ți. totodată, port 
este orațul Castries, cu o popu
lație de 45 000 de locuitori.

Insula a fost descoperită In 
1502 de Cristojor Columb ți co
lonizată in se zoaie <rmătoare 
de englezi, apoi de francezi ; 
in 1814 este cedată de Franța 
Marii Britanii ți devine colonie 
a Coroanei. Din 1967 este stat 
asociat cu Marea Britanie. Acti
vitatea legislativă este exerci
tată de guvernator ți un parla
ment unicamergl (Camera Adu
nării), iar cea executivă de gu
vernator și un cabinet condus 
de liderul partidului majoritar 
din Camera Adunării.

încă din 1967, parlamentul lo
cal a adoptat o rezoluție in spri
jinul obținerii independenței, 
proces tergiversat de un șir de 
condiții puse de Marea Brita
nie, In iulie anul trecut, odată 
cu elaborarea unui proiect de 
constituție pentru noul stat in
dependent, au fost fixate mo
dalitățile de desfășurare a ale
gerilor generale. Autoritățile lo
cale au anunfat că după obți
nerea independentei, insula va 
rămîne in continuare membru al 
Commonwealth-ului, dar vor 
cere ca noul stat să devină 
membru al O.N.U.

V. P.

FRANȚA

INTILNIRI ALE DELEGAȚIEI P.C.R.
PARIS 21 (Agerpres). — Delega

ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. care, 
la Invitația P.S. Francez, face o vi
zită in Franța, s-a tntilnit. 1a Pala
tul Adunării Naționale, cu Gaston 
Defferre. membru al Biroului Exe
cutiv al P.S. Francez, președintele 
Grupului parlamentar socialist. Pierre 
Guidoni, membru al Biroului Exe
cutiv al P.S. Francez, deputat, pre
cum șl cu alti membri ai Grupului 
parlamentar socialist

Cu acest prilej, s-au discutat pro
bleme privind raporturile dintre 
parlamentarii celor două țări, colabo
rarea deputatilor socialiști francezi, 
ca șl ai întregii Adunări Naționale 
a Franței, cu parlamentarii români, 
cu Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România, subliniln- 
du-se importanta acestor raporturi 
pentru cauza prieteniei româno-fran- 
ceze. pentru interesele destinderii și 
păcii Internationale.

Delegația P.C.R. a fost, de aseme
nea. oaspete al Consiliului munici

pal al Parisului, unde s-a tntilnit cu 
un grup de consilieri municipali so
cialiști. purtlnd. cu acest prilej, o 
discuție cordială despre stadiul ac
tual și perspectiva dezvoltării In con
tinuare a prieteniei șl colaborării pe 
multiple planuri intre România șl 
Franța.

Delegația a avut o Întrevedere la 
sediul P.S. Francez cu membri ai 
Comitetului director si activiști ai 
partidului, tn cadrul căreia s-a 
efectuat un schimb de informații 
asupra activității celor două partide.

In cadrul vizitei in Franța, la in
vitația P.S. Francez, delegația Parti
dului Comunist Român s-a deplasat 
în departamentul Pirineii Atlantici, 
unde a avut contacte, lntîlniri și dis
cuții cu conducătorii federației loca
le a P.S.F.. cu primari și membri ai 
consiliilor municipale si comunale al 
unor localități din acest departament. 
Au fost vizitate, cu acest prilej, u- 
nitătl si instituții cu caracter social, 
politic șl cultural din departament si 
au avut loc lntîlniri cu numeroși 
membri ai P.S. Francez, cu cetățeni 
din localitățile respective.

NICARAGUA

Militari ai Gărzii Naționale denunță 

dictatura lui Somoza
MANAGUA 21 (Agerpres). — Zia

rul opozitionist „La Prensa", din 
Managua, a dat publicității un do
cument prin care membri al Gărzii 
Naționale denunță politica de repre
siune a regimului dictatorial al lui A- 
nastasio Somoza. Scrisoarea, semna
tă de „soldați si ofițeri staționați tn 
diferite cazărmi din tară“. adresea
ză membrilor Gărzii Naționale ape
lul de a judeca maniera în care este 
folosită armata, manevrată exclusiv 
în interesele clanului Somoza și ale 
acoliților săi. Semnatarii documentu
lui subliniază că ei refuză să ser
vească unei politici ce Împinge po
porul nicaraguan spre genocid șl dis
trugere. In ultima vreme. In rindu- 
rile armatei s-au manifestat tot mal 
frecvent simptome de disensiune, nu
meroși soldați au dezertat ; de ase
menea. membrii unul grup, lnclu- 
zind cîțlva ofițeri, au fost arestați sub 
acuzația de a fi pus la cale o tenta
tivă de lovitură de stat.

Aceste evoluții se petrec pe fun
dalul unor noi lupte Intre forțele 
militare si comandouri ale Frontu
lui sandinist de eliberare națională

(F.S.L.N.). Forțe sandinlste au atacat 
o cazarmă a Gărzii Naționale din lo
calitatea Mateares, la 24 km vest de 
Managua. Totodată. în diverse loca
lități nicaraguane au avut loc acțiuni 
de protest ale populației fată de re
centa masacrare a unor tineri stu- 
dențl din Leon.

Frontul Patriotic Național (F.P.N.), 
coaliție politică ce regrupează majo
ritatea partidelor și organizațiilor 
populare de opoziție, a adresat Fron
tului Amplu Opoziționist (F.A.O.), u- 
nlversltăților și întreprinderilor eco
nomice chemarea de a-si unifica e- 
forturile pentru stăvilirea valului de 
represiuni declanșat de autorități. 
Studenții din Managua au suspendat 
cursurile și au ridicat baricade. îm
preună cu tineri muncitori, el au or
ganizat manifestații de stradă, re
primate de unitățile somozlste. Pe de 
altă parte, tn noaptea de luni spre 
marți, emițătorul stației „Radio 
Futura". ce s-a exprimat extrem de 
critic la adresa regimului dictatorial, 
a fost distrus, tn urma unei explozii, 
atribuite unui comando somozist.

Demonstrație comunâ a organizațiilor demooratlce din Recklinghausen 
(R.F.G.) împotriva prescrierii crimelor naziste șl a propagandei grupdrilor 

neofasciste

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
spania . Consolidarea democrației — 

tema dominantă a campaniei electorale
De două săptămtni. viata politică 

• Spaniei este dominată de desfășu
rarea campaniei In vederea alegeri
lor parlamentare de la 1 martie, al 
doilea scrutin spaniol liber din ulti
mele patru decenii. Peste 25 mi
lioane de alegători — de data aceas
ta si tinerii de la 18 ani — sînt che
mați să desemneze noua compo
nentă a Congresului Deputatilor și a 
Senatului (cele două camere ale cor- 
tesurilor). respectiv să se pronunțe 
asupra listelor cu 9 000 de candidați, 
reprezentînd cîteva zeci de forma
țiuni politice, pentru cele 558 de 
mandate în forul legislativ.

Scrutinul a fost convocat In urma 
deciziei premierului Adolfo Suarez 
de a dizolva cortesurile alese la 15 
iunie 1977, alternativă prevăzută în 
textul noii Constituții, adoptate prin 
referendum in decembrie trecut. Pre
mierul și-a justificat opțiunea prin 
necesitatea ca guvernul să-și „re
actualizeze sprijinul popular" în 
această nouă etapă, să-și „re
noveze legitimitatea" pentru a putea 
elabora un program pe termen lung, 
menit să abordeze cu mai multă efi
cientă soluționarea dificultăților eco
nomice si sociale. Comuniștii n-au 
Împărtășit ideea convocării de noi 
alegeri și nici argumentele mențio
nate. susținînd că paranteza electo
rală va întîrzia și complica rezol
varea unor probleme presante. în 
primul rînd sarcina adoptării de 
„legi complementare", destinate să 
concretizeze prevederile constituției 
si definitivarea autonomiei regionale 
pentru Catalonia si Tara Bascilor.

Programele electorale ale principa
lelor partide cuprind in esență puncte 
asemănătoare, diferentele tinînd mai 
mult de ordinea priorităților, de ac
cente. de mijloacele propuse pentru 
rezolvarea uneia sau alteia dintre 
probleme. Astfel. Uniunea Centrului 
Democratic (U.C.D.). partidul pre

mierului Suarez, declară că va a- 
corda prioritate „luptei contra te
rorismului, inflației și șomaju
lui". Partidul Socialist Muncito
resc Spaniol (P.S.M.S.), al doilea 
ca reprezentare In fostul parlament 
se pronunță pentru „un nou guvern 
puternic". In vederea unei „societăți 
echitabile", pentru lichidarea șoma
jului și terorismului.

Partidul Comunist din Spania 
(P.C.S.) cheamă electoratul ca. prin 
votul său. să contribuie la „comba
terea terorismului și edificarea de
mocrației". Subliniind că tînăra de
mocrație spaniolă este Încă destul de 
fragilă și amenințată de pericole, 
comuniștii afirmă că tara are nevoie 
de un „guvern de largă concentrare 
democratică", capabil să facă fată 
unor probleme multiple si dificile 
(peste un milion de șomeri, jumătate 
de milion de muncitori tn grevă, ni
vel ridicat al inflației — 16,5 la sută 
anul trecut — si flagelul terorismu
lui aflat în fază de escaladare).

Gruparea de dreapta intitulată 
„Coaliția democratică" pune obsesiv 
accentul pe „ordine", sub o formă 
care evocă. In opinia multor obser
vatori. vremurile dictaturii.

In ciuda unor scindări sau frag
mentări intervenite în timpul din 
urmă tn cadrul a diferite forma
țiuni politice, se apreciază că prin
cipala competiție la urne se va 
desfășura Intre U.C.D. șl P.S.M.S.. pe 
care toate sondaiele de plnă acum 
— desigur, unele avînd mai mult 
rolul de influențare declt de tes
tare a opiniei publice — le pre
zintă ca avînd șanse aproximativ 
egale. Dar nici unul din son
daje nu prevestește posibilita
tea obținerii unei majorități cores
punzătoare „baremului" stabilit de 
sistemul electoral spaniol pentru 
formarea unui guvern monopartidar. 
Această împrejurare a determi
nat pe parcurs o poziție oarecum mal

flexibilă din partea liderilor U.C.D. 
și P.S.M.S. în ce privește posibilita
tea alcătuirii unul guvern de coaliție 
bipartidă.

In legătură cu acest aspect, secre
tarul general al partidului comunist. 
Santiago Carrillo, a declarat că ale
gerile trebuie să permită „formarea 
unui guvern cu o largă bază parla
mentară progresistă, guvern care să 
nu fie rezultatul alunecării P.S.M.S. 
spre dreapta, ci al unui acord Intre 
socialiști si comuniști", adăugind că 
„noul parlament trebuie să reflecte 
pluralitatea politică a spaniolilor, iar 
guvernul să răspundă compoziției 
reale a parlamentului".

Desigur, schemele bazate pe son
daje sînt fluide, cu atît mai mult cu 
cit. după datele publicate, o bună 
parte din corpul electoral — o trei
me după unele studii — încă nu și-a 
formulat opțiunile definitive. Mulți 
alegători se vor fixa probabil abia 
spre sfîrșitul campaniei electorale, 
sau chiar în ultima zi dinaintea scru
tinului. rezervată pentru „medita
ție".

Pe măsură ce scrutinul se apro
pie. competiția sporește tn intensi
tate. așa cum o arată multiplicarea 
mitingurilor electorale, a propagandei 
prin afișe, tn paginile ziarelor, la ra
dio și televiziune, precum și inte
resul și preocupările unor forma
țiuni și cercuri politice din unele 
țări străine.

Dezbaterile politice tn jurul teme
lor dominante ale campaniei cunosc 
tn aceste zile atmosfera specifică pe
rioadei „de vîrf". In general, aceste 
dezbateri arată că. dincolo de pozi
țiile proprii ale unui partid sau al
tuia, există o preocupare în rîndurile 
majorității tortelor politice de a găsi 
căi si mijloace care să contribuie la 
consolidarea procesului democratic 
din Spania.

Vaslle OROS

Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.1 ’

l-a primit pe ambasadorul României
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Miercuri. A. N. Kosighin. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit pe Gheorghe 
Badrus. ambasadorul României la 
Moscova.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise lui A. N. Kosîghin un 
mesaj de prietenie, calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate si 
fericire cu ocazia celei de-a 75-a 
aniversări a zilei sale de naștere.

Tovarășul A. N. Kosighin a mulțu
mit călduros și a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in spiritul rela

țiilor de prietenie Intre partidele si 
țările noastre, urările sale cele mai 
bune de sănătate și fericire.

★
MOSCOVA. — C.C. al P.C.U.S.. 

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. si Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat felicitări cordiale 
tovarășului Aleksei i Nikolaevld Ko
sighin. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. cu pri
lejul Împlinirii vîrstei de 75 de ani, 
iar Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a decorat cu Ordinul Re
voluției din Octombrie pentru merite 
deosebite fată de partidul comunist 
și statul sovietic.

SENEGAL

Președintele Partidului African al Independenței 
l-a primit pe reprezentantul P. C. R.

DAKAR 21 (Agerpres). — Preșe
dintele Partidului African al Inde
pendenței din Senegal, Majhemout 
Diop, a primit pe reprezentantul 
Partidului Comunist Român la cel 
de-al II-lea Congres național al 
P.A.I., tovarășul Aurel Duma, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului African al 
Independenței a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, cele mai călduroase sa

lutări și urări de noi succese tn ac
tivitatea ce o desfășoară In fruntea 
partidului șl statului nostru pentru 
bunăstarea poporului român, pentru 
cauza păcii și colaborării internațio
nale. Totodată, Majhemout Diop și-a 
exprimat dorința ca raporturile de 
prietenie și solidaritate militantă 
dintre P.C.R. și P.A.I. să se dezvolte 
și să se amplifice. In interesul po
poarelor român șl senegalez, al În
tăririi mișcării comuniste si munci
torești internaționale.

Reluarea negocierilor tripartite 

în problema Orientului Mijlociu
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

La Camp David a Început miercuri 
o nouă rundă de negocieri la nivel 
ministerial intre Egipt. Israel și 
S.U.A. tn vederea realizării unei so
luții tn problema Orientului Mijlo
ciu. Delegațiile celor trei țări sînt

conduse de primul ministru Mustafa 
Khalil (care deține și portofoliul a- 
facerllor externe), ministrul de ex
terne Moshe Dayan și. respectiv, se
cretarul de stat Cyrus Vance. Con
vorbirile se desfășoară cu ușile În
chise.

Obiective ale economiei 
albaneze In 1979

TIRANA 21 (Agerpres). — La Ti
rana s-au încheiat lucrările celei de-a 
Il-a sesiuni a celei de-a IX-a legis
laturi a Adunării Populare a R.P.S. 
Albania. S-a analizat realizarea pla
nului șl bugetului pe anul 1978 și s-a 
dezbătut și aprobat Legea cu privire 
la Planul de stat de dezvoltare a eco
nomiei șl culturii R.P.S. Albania pe 
anul 1979 șl Legea cu privire la buge
tul de stat pe anul 1979. Agenția 
A.T.A. relevă că producția industria
lă globală va crește, tn 1979. compa
rativ cu anul trecut, cu 10.1 la sută, 
producția agricolă — cu 30 la sută, 
iar volumul investițiilor va spori, 
fată de același an. cu 12 la sută. Se 
prevede, totodată, o creștere a pro
ductivității muncii cu 9 la sută — tn 
industrie șl cu 5 la sută — In con
strucții șl montaj.

Dezvoltarea cooperării româno-austriece 
in domeniul cercetării științifice și tehnologice

VIENA 21 (Agerpres). — Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință si Tehnologie, a avut, 
la Viena. o Întrevedere cu dr. Hertha 
Firnberg. ministrul federal al știin
ței și cercetării al Austriei. Cu a- 
cest prilej, s-a examinat stadiul ac
țiunilor de colaborare si cooperare 
In domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice convenite în 
cadrul acordului dintre guvernele ce
lor două țări, apreciindu-se că po
tențialul ambelor țări tn domeniul 
valorificării eficiente a progresului 
tehnic poate fi utilizat, în continua
re. și mai bine. în condiții reciproc 
avantajoase. în acest sens, s-au sta

bilit noi măsuri In vederea dezvol
tării și accelerării programelor co
mune de cercetare și inginerie teh
nologică.

La invitația ministrului federal al 
științei si cercetării, tovarășul Ion 
Ursu a vizitat unele obiective de 
cercetare, intre care o centrală elec
trică solară, standuri pentru încer
carea echipamentelor solare, labora
toare de fizică și alte unități din 
cadrul centrului de cercetări nuclea
re de la Seibersdorf.

La discuții a participat Octavian 
Groza, ambasadorul României in Re
publica Austria.

VIENA

Sesiunea Consiliului guvernatorilor 

al A.I.E.A.
VIENA 21 (Agerpres). — La Vie

na s-au deschis lucrările sesiunii 
Consiliului guvernatorilor al Agen
ției Internaționale pentru Energia A- 
tomică. la care participă delegațiile 
celor 34 de state membre ale aces
tui organism. între care și Româ
nia. Delegația română la sesiune este 
condusă de Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară.

Principalele probleme ce figurează 
pe agenda sesiunii sint elaborarea 
principiilor și criteriilor ce vor gu
verna asistenta tehnică pe care 
A.I.E.A. o acordă țărilor tn curs de 
dezvoltare, participarea agenției la 
programul International pentru eva
luarea ciclului de combustibil nu
clear, îmbunătățirea reprezentării tn 
consiliu a țărilor în curs de dezvol
tare.
—

Acțiunile militare de la granița 
chino-vietnamezd

La granița chino-vletnameză — 
informează agențiile de presă — 
luptele au continuat și in cursul 
zilei de miercuri.

Agenția V.N.Â. publică o relatare 
de pe cîmpul de luptă din provincia 
Lang Son, unde „se pot vedea trupe 
chineze care ocupau poziții pe teri

toriul vietnamez", tn tranșee, la cota 
811, la 5 kilometri de graniță.

Agenția China Nouă relatează fap
tul că „in ultimele cîteva zile trupe 
vietnameze au bombardat localita
tea Youyiguan", din provincia chi
neză Guangxi. Agenția indică și alte 
localități care au avut de suferit

(Agerpres)

Criza guvernamentală din Italia
într-o nouă fază

Proiecte 
de colaborare 

economică
• Giulio Andreotti a renunfat la misiunea de a forma un alt 
cabinet • Ugo La Malta — desemnat cu noile consultări politice

ROMA 21 (Agerpres). — Premierul 
desemnat al Italiei. Giulio Andreotti, 
a renunțat miercuri seara la misiu
nea ce i-a fost încredințată de a 
forma un nou guvern. Cererea tn 
acest sens i-a fost aprobată de pre
ședintele republicii, Alessandro Per- 
tini.

Andreotti a luat această hotărîre 
după două runde de consultări 
neconcludente cu principalele partide 
politice reprezentate tn parlament 
Ultimele sale propuneri vizind for
marea unui guvern de uniune națio
nală. dar care să nu Includă repre-

zentanțl al P.C.I., au fost respinse 
atit de către comuniști, cit și de 
socialiști. In această situație, An
dreotti a renunțai la misiunea sa.

După cum informează agenția 
France Presse, președintele Pertinl 
urmează să-1 însărcineze joi pe Ugo 
La Malta, președintele partidului re
publican. cu misiunea de a Începe 
consultările In vederea soluționării 
crizei guvernamentale. Ugo La Malfa 
este primul om politic care nu apar
ține democratiei-creștine însărcinat 
cu formarea unui guvern.

agențiile de presă transmit:
Ansamblul folcloric „Semeni- 

cul“ din Rețița a efectuat un 
turneu in Malta. La spectacolul 
de gală, care a avut loc la tea
trul național „Manoel“ din La 
Valletta, a fost prezent președin
tele Republicii Malta, Anton 
Buttigieg. tn rindul asistentei se 
aflau, de asemenea, reprezen
tanți la reuniunea celor 35 de 
state participante la Conferința 
general-europeană consacrată 
cooperării economice, științifice 
ți culturale in bazinul Mării Me- 
diterane.

întâlnire la Lusaka. Erlch 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, care se află 
intr-o vizită oficială In Zambia, s-a 
tntilnit. miercuri la Lusaka, cu Jos
hua Nkomo. copreședinte al Frontu
lui Patriotic Zimbabwe, transmite 
agenția A.D.N.

Aflat în vizita în Japo- 
jjjfl Hassan Mohamed El-Tohamy, 
viceprim-ministru al Egiptului, a 
avut miercuri o întrevedere cu pri
mul ministru japonez. Masayoshi 
Ohira. și cu ministrul de externe. 
Sunao Sonoda. El a Inminat premie
rului nipon o scrisoare din partea 
președintelui Anwar El-Sadat. Vice- 
prim-ministrul egiptean și-a expri
mat speranța că președintele Sadat 
va efectua o vizită In Japonia tn 
cursul acestui an, precizind că, ptnă
la eventuala vizită, s-ar putea stabili 
un cadru adecvat pentru dezvoltarea 
cooperării economice bilaterale.

Regele Marocului a pă
răsit Parisul. La sfîr?itul unel 
vizite de o săptămînă la Paris, unde 
a conferit cu președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, regele 
Marocului, Hassan al II-lea, a pă
răsit miercuri capitala franceză, re- 
lntorcindu-se în tară.

Premierul Greciei, constan
tin Karamanlis, va efectua. In ultima 
decadă a lunii februarie, o vizită 
oficială la Damasc, la invitația lui 
Mohammed Aii Al-Halabi. prlm- 
ministru al Siriei, anunță agenția si
riană S.A.N.A.

La invitația Guvernului
R. P. Chineze, «‘«cun • u 
Beijing (Pekin) președintele Comi
siei C.E.E., Roy Jenkins. După cum 
informează agenția China Nouă, tn 
cursul acestei vizite va fi efectuat 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre China și 
Piața comună și la probleme inter
naționale de interes comun.

0 noua publicație de po
litică internaționala. L* Parl* 
a apărut primul număr al noii publi
cații trimestriale „Politique Interna
tionale". care — așa cum se arată In 
cuvîntul introductiv al redactorului 
șef. profesorul de drept international 
și comentator de politică externă 
Patrick Wajman — lși propune să 
prezinte, prin intermediul unor oa
meni politici și diplomatl cunoscut!, 
principalele probleme ale actualității. 
Printre colalxiratorli primului număr 
și al celui care urmează să apară se 
numără primii miniștri al Turciei, 
Greciei. Luxemburgului șl Canadei, 
președintele Partidului Socialist din 
Portugalia ș.a.

Delegațiile U.R.S.S. șl
S. U.A. participante la negocierile
privind limitarea înarmărilor strate
gice ofensive au avut o nouă Intîl- 
nire. miercuri, la Geneva.

Condamnarea unor tero
riști nord-irlandezi. Un tribu- 
nal din Belfast a condamnat la pe
depse cu închisoarea pe viată pe opt 
membri ai unui grup terorist protes
tant din Irlanda de Nord, autor al 
unor acte criminale în perioada no
iembrie 1975—martie 1977. Alti trei 
membri ai grupului au fost condam-

Proiect francez în domeniul 
telecomunicațiilor prin satelit

PARIS 21 (Ager
pres). — Franța va a- 
vea propriul său sis
tem de telecomunicații 
prin satelit. Această 
hotărîre a fost luată 
de către un consiliu 
ministerial restrîns a- 
supra politicii spațiale, 
ale cărui lucrări au 
fost prezidate de șe
ful statului. Valăry 
Giscard d'Estaing.

După cum infor
mează A.F.P., sateliții 
din cadrul acestui sis
tem vor fi de tipul 
„Telecom-1“ de fabri
cație franceză. Primii 
dintre aceștia vor 
deveni operaționali in 
1983, urmind a fi pla
sați pe o orbită cir- 
cumterestră cu ajuto
rul unei rachete de 
tipul „Ariane", reali
zată de țări vest-eu-

ropene. Sistemul spa
tial național francez 
va putea asigura un 
serviciu complet de 
comunicații pentru 
postă, telegraf, telefon, 
întreprinderi ți admi
nistrații. Investițiile 
pentru realizarea a- 
cestui proiect se ridi
că, pentru primii cinci 
ani, la 1,2 miliarde 
franci.

natl la Închisoare pe termene lungi. 
Potrivit datelor acuzării, grupul de 
teroriști a asasinat, in majoritatea 
cazurilor prin torturi bestiale. 19 per
soane. ,

Dezacord prelungit. M‘- 
nlstrul economiei al R.F. Germania, 
Otto Lambsdorff. aflat la Ottawa, a 
declarat că, după părerea sa. un 
acord asupra intrării în vigoare a sis
temului monetar vest-european nu 
va putea fi realizat Înainte de 30 iu
nie. data desfășurării alegerilor pen
tru Parlamentul (vest-) european. 
Lambsdorff. ce efectuează o vizită in 
Canada, a apreciat că este puțin pro
babil ca o Înțelegere in această ches
tiune să fie realizată cu prilejul 
viitoarei reuniuni la. nivel înalt 
franco — vest-germane.

0 reuniune a reprezen
tanților O.P.E.C. (Organizația 
țărilor exportatoare de petrol) se va 
desfășura la 26 martie, la Geneva, 
informează A.F.P. Sursa menționează 
că reuniunea va avea un caracter 
consultativ.

Erupție vulcanica.In urma 
erupției vulcanului Sinlla din lanțul 
munților Dieng din Insula Java, cel 
puțin 155 persoane și-au pierdut via
ța. iar peste 100 au fost rănite, po
trivit unui bilanț preliminar. Erup
ția s-a produs tn timpul nopții, lava 
și gazele toxice surprinztnd pe unii 
locuitori In somn.

între țările nordice
STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 

La Stockholm se desfășoară lucrările 
celei de-a 27-a sesiuni a Consiliului 
Nordic — organism cu caracter con
sultativ tn problemele cooperării din
tre țările nordice — Danemarca. Fin
landa. Islanda. Norvegia șl Suedia — 
pe plan economic, comercial, cultura] 
și In alte domenii. Luind cuvîntul la 
deschiderea sesiunii, primul ministru 
suedez. Ola Ullsten. șl-a exprimat 
optimismul tn ce privește intensifi
carea si diversificarea relațiilor Intre 
țările nordice. El a precizat că. tn 
viitoarele sase luni, miniștrii indus
triei din Suedia și Norvegia vor pre
zenta noi proiecte de cooperare in
dustrială. precum și de cooperare pe 
termen lung în domeniul energetic.

Evocind persistenta fenomenelor de 
criză economică în lumea occiden
tală. primul ministru danez. Anker 
Joergensen. a subliniat că țările 
nordice trebuie să contribuie la 
cooperarea internațională ca un mij
loc pentru combaterea eficientă a 
crizei.

La rindul său. premierul finlandez 
Kalevl Sorsa. a apreciat că relațiile 
de cooperare dintre statele nordice 
au fost „foarte limitate" pînă in pre
zent. El a chemat, de aceea, la o 
intensificare substanțială a acestora. 
In special In domeniul exporturilor, 
ceea ce. după părerea sa. „ar oferi 
țărilor nordice un loc mai bun". In 
special în domeniul competiției co
merciale cu S.U.A. și cu celelalte 
țări ale Europei occidentale.

„Constituția" aprobată 
la Salisbury conservă 

dominația rasiștilor
SALISBURY 21 (Agerpres). — Par

lamentul rhodesian a aprobat așa-nu- 
mita constituție a tării, in virtutea 
căreia vor fi menținute toate privi
legiile principale ale minorității albe. 
Această „lege fundamentală" elabo
rată de rasiști împreună cu unii li
deri ai populației de culoare are 
scopul vădit de a conserva actualele 
rînduieli neocolonialiste din Rhode
sia.

In virtutea „constituției", minori
tatea albă este reprezentată masiv în 
parlament, puțind astfel să opună 
veto-ul său oricărei legi prezentate. 
Practic, rasiștii vor deține In conti
nuare întreaga putere politică și eco
nomică. De asemenea. în baza „con
stituției". autoritățile de la Salisbury 
preconizează organizarea, în luna 
aprilie, de „alegeri generale", în 
aceeași intenție de a perpetua regi
mul existent

Ca urmare a căde
rilor abundente de 
zăpadă. trenurile 
cu care navetiștii 
călătoresc spre 
centrul industrial 
Sheffield (Marea
Britanie) au fost 
blocate ; navetiștii 
au fost nevoițl să-și 
croiască drum prin 
troiene spre locu

rile de muncă
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