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Ieri, la Palatul Republicii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a inminat înalte distincții unor vechi militanți
ai mișcării muncitorești din țara noastră

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se- 
< *tar general al Partidului, Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a inminat, 
joi. in cadrul unei festivități or
ganizate la Palatul Republicii. înal
te distincții conferite prin decret pre
zidențial unor vechi militanți pen
tru activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și contribuția 
adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, cu prilejul împli
nirii virstei de 70, 75, 80, 85 sau 90 
de ani.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec. Ștefan Andrei, Miu 
Ludovic Fazekas, Mihal 
chard Winter.

In cuvîntul său, 
NICOLAE ALEXE a

Dobrescu, 
Gere, Ri-

tovarășul 
spus : Va

(Continuare in pag. a V-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
In numele conducerii partidului și 

statului, al meu personal, doresc să 
vă adresez dumneavoastră, celor care 
ați fost distinși astăzi cu înalte or
dine ale Republicii Sotialiste Româ
nia, cele mai calde felicitări si ura
rea de multă sănătate și putere de 
muncă pentru a servi în continuare 
partidul, cauza socialismului, intere
sele întregului nostru popor, de 
bunăstare, independență și pace. (A- 
plauze).

Partidul nostru a acordat si acordă 
o înaltă prețuire activității desfășu
rate în anii ilegalității de toti revo
luționarii — de comuniști, de anti
fasciști — de toți aceia care. într-o 
formă sau alta, au participat la lupta 
grea împotriva orînduirii burghezo- 
moșierești, pentru apărarea interese
lor clasei muncitoare, ale întregului 
nostru popor, pentru victoria revolu
ției socialiste și apoi pentru făuri
rea socialismului în România (A- 
plauze).

Am lucrat. în anii ilegalității. îm
preună cu multi dintre dumneavoas
tră. Cu multi am stat în închisoare 
și in lagăre. Știu că fiecare revolu
ționar și antifascist, fiecare membru 
al partidului nostru — oricît de grea 
a fost activitatea in condițiile de te
roare — a acționat întotdeauna pen
tru a-și face datoria. Și atunci, ca și 
acum, fiecare la locul său de muncă 
s-a străduit să-și aducă întreaga 
contribuție la lupta eroică a partidu
lui. a forțelor revoluționare, antifas
ciste și democratice din România. 
Chiar dacă unii și-au desfășurat 
munca într-o singură întreprindere 
sau instituție, intr-un singur sat sau 
cartier, trebuie să spun că activita
tea fiecăruia, oricît de modestă a 
fost, este de neprețuit, constituind o 
contribuție de seamă la victoria lup
tei revoluționare din România. (A- 
plauze).

Desigur, problemele de astăzi ale 
construcției socialiste, ale dezvoltării 
în ritm înalt a economiei naționale, 
științei si culturii, ale ridicării ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului nostru cer o activitate

intensă, multilaterală. Avem, intr-a
devăr. fericirea și bucuria să con
statăm că idealurile pentru care am 
luptat în ilegalitate — și pentru care 
unii și-au dat chiar viața — se reali
zează astăzi, sub conducerea parti
dului nostru comunist, prin munca 
clasei muncitoare, a țărănimii și in
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, a întregului popor, care înfăp
tuiește neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. (Aplauze).

Dar oricît de complexe ar fl pro
blemele, activitatea comuniștilor de 
astăzi, nu putem să nu subliniem că 
munca lor este incomparabil mai 
ușoară decît cea mai simplă activi
tate desfășurată în anii ilegalității de 
revoluționari, de comuniști. - (Aplauze).

Iată de ce avem datoria de onoare 
de a cultiva în rîndul partidului, al 
tineretului în special, sentimentele de 
prețuire și stimă pentru toti cei care 
au contribuit. într-o formă sau alta, 
la victoria revoluției si construcției 
socialismului în România. (Aplauze). 
Aceste înalte distincții, ca și alte 
măsuri adoptate de partid privind 
condițiile de viată ale activiștilor 
și revoluționarilor din ilegalitate 
sint tocmai o expresie a acestei pre
țuiri — și ele subliniază încă o dată 
faptul că partidul nostru trebuie să 
facă totul pentru a păstra permanent 
spiritul revoluționar de luptă, pentru 
a sădi în rîndurile comuniștilor, ale 
întregului popor. îndeosebi ale tine
retului. acest spirit revoluționar, 
recunoștința pentru toți cei care s-au 
.iertfit pentru bunăstarea, indepen
dența si fericirea poporului. (Vii 
aplauze).

Sint, desigur, încă multe probleme 
de soluționat In România. Mergem cu 
pași mari spre înfăptuirea Progra
mului elaborat de Congresul ăl 
Xl-lea privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Rit
mul de 11 la sută pe care l-am 
realizat în ce privește dezvoltarea in-

dustriei pe primii trei ani ai cincina
lului este un ritm bun — si puține 
țări din lume se pot astăzi prezenta 
cu asemenea realizări. Cu toate aces
tea, știm că avem încă multe de făcut 
pentru a asigura înfăptuirea deplină 
a Programului elaborat de Congresul 
al Xl-lea. Dar rezultatele de pmă 
acum, entuziasmul și devotamentul 
comuniștilor, al clasei muncitoare, al 
întregului popor constituie garanția 
sigură că vom realiza in bune con
diții acest program. (Vii aplauze).

Acționăm pentru a Înfăptui în 
viată, in condiții cît mai bune, prin
cipiile socialismului, ale echității si 
dreptății sociale. Ținem, desigur, 
seama de principiul socialist de retri
buție după muncă, după cantitatea și 
calitatea ei. dar urmărim neabătut 
păstrarea unui raport echitabil intre 
veniturile mari si veniturile mici, 
pentru că numai așa vom înfăptui 
concret în viată idealurile de dreptate 
și echitate pentru care am intrat în 
lupta revoluționară — si pe care tre
buie să le realizăm astăzi in» cele 
mai bune condiții în tara noastră. 
(Aplauze).

Ne preocupăm permanent de a în
tări partidul nostru. coeziunea și 
unitatea sa. Pornim de la experiența 
din trecut, de la faptul că numai 
printr-o deplină unitate, printr-un 
puternic spirit revoluționar vom asi
gura creșterea rolului partidului de 
forță politică conducătoare care are 
menirea să unească întregul popor 
în înfăptuirea idealurilor socialismu
lui și comunismului in România. 
(Aplauze puternice).

Acționăm neabătut pentru perfec
ționarea conducerii societății și adin- 
cirea democrației socialiste, pentru 
lărgirea cadrului organizatoric prin 
care oamenii muncii, din toate dome
niile de activitate, să participe ne
mijlocit la adoptarea hotăririlor și 
deciziilor privind dezvoltarea socie
tății noastre, politica internă și ex
ternă a țării. Numai printr-o dezvol
tare largă a democrației, prin parti-

ciparea activă a întregului popor la 
făurirea conștientă a propriului său 
destin putem asigura victoria -Socia
lismului și comunismului in 
nia. (Vii aplauze).

Am acționat întotdeauna 
dezvoltarea solidarității cu 
revoluționare de 
lupta revoluționară 
muncii din\ întreaga iunie. measia 
a fost una ain caracteristicile activi
tății partidului nostru. ale mișcării 
revoluționare din România. Ca și în 
trecut — și astăzi partidul și statul 
nostru acționează neabătut în direc
ția întăririi solidarității 
rării cu toate țările 
mișcarea .- __
tindeni. Pornim de la faptul că 
această 
strînsă — bazată pe 
litate între țările socialiste și intre 
partidele revoluționare, comuniste și 
muncitorești, socialiste și de eliberare 
națională — constituie baza afirmă
rii cu putere a socialismului, a forței 
sale, a victoriei în lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru o pace trainică pe planeta 
noastră. (Aplauze).

M-am referit la toate acestea, cu 
acest prilej sărbătoresc, pentru a 
sublinia încă o dată că fiecare din
tre activiștii și participanții la lupta 
revoluționară, antifascistă din țara 
noastră au adus și aduc și astăzi, 
pe măsura puterilor lor, o contribu
ție importantă Ia realizarea politicii 
interne și externe a patriei noastre.

încă o dată, doresc să vă adresez 
cele mai calde felicitări, urări de să
nătate și multă putere de muncă 
pentru a putea contribui activ, după 
puterea fiecăruia, alături de întregul 
nostru partid, de întregul popor, la 
înfăptuirea Programului elaborat de 
Congresul al Xl-lea, Ia înălțarea Ro
mâniei socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație, la asigurarea 
păcii. (Aplauze puternice).

Multă sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze îndelungate)

Romă-

pentru 
forțele 

pretutindeni, cu 
a oamenilor 
lume. Aceasta

și colabo- 
socialiste. cu 

revoluționară de pretu-
solidaritate colaborareSi

deplina ega-

întregul popor își manifestă satisfacția
și deplina aprobare față de rezultatele vizitei 
de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu

în Republica Populară Bulgaria
Din telegramele adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
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în lumina sarcinilor subliniate 
de plenara C. C. al P. C. R.

0 CALE SIGURĂ de creștere a productivității

și utilizare optimă a forței de muncă :

EXTINDEREA MECANIZĂRII
T

SI AUTOMATIZĂRII
*

întreprinderile noastre dispun de 
ce în ce mal 

ansamblul economiei, 
au depășit valoarea de 
lei, înregistrînd o creș- 

trei ori față de anul 
peste 6 ori față de anul

o zestre tehnică din 
modernă. Pe 
fondurile fixe 
1150 miliarde 
tere de peste 
1965 și de , 
1950. Să întregim acest aspect canti
tativ al dotării tehnice din economie 
cu unul calitativ : circa 60 la sută din 
fondurile fixe din întreprinderi sint 
noi, intrate in funcțiune in ultimii 
6—7 ani, încorporind deci cuceririle 
moderne ale științei și tehnicii. 
Aceasta este .avuția tehnică a între
prinderilor noastre pe care trebuie 
s-o administrăm cu maximă chibzu
ință și eficientă pentru dezvoltarea 
economică tot mai susținută a țării.

întrebarea care se pune cu o tot 
mai mare acuitate în condițiile aces
tei ofensive a dotării tehnice este: 
in ce măsură fructificăm avantajul 
creat prin modernizarea tehnică și, 
implicit, tehnologică și cum se reflec
tă aceasta asupra creșterii randa
mentului muncii, a productivității 
muncii în fiecare unitate și Ia nive
lul economiei. Practic, astăzi nu mai 
putem vorbi de creșterea gradului de 
dotare tehnică fără a asocia aceasta 
cu ridicarea productivității 
sociale. Iar vitalitatea, 
acestei relații depind. în 
tărîtoare. de capacitatea 
care a tehnicii avansate 
unitate, de priceperea și 
cu care este promovată șl exploatată 
mecanizarea si automatizarea. In con
dițiile revoluției tehnico-stiintifîce 
contemporane, un spor de înzestrare 
tehnică înseamnă un spor de mecani
zare și automatizare. Calculele arată 
că în medie, la ora actuală, fiecare 
om al muncii din industrie deține, ca 
proprietar — bineînțeles, in comun 
— fonduri fixe în valoare de 175 000 
lei. de peste patru ori mai mult de
cît in 1950. Este o forță tehnică im
presionantă aflată la îndemina mun
citorilor noștri, care este necesar și

muncii 
dinamismul 
măsură ho- 
de fructifi- 
în fiecare 
eficacitatea

posibil să fie folosită cu cea mai mare 
eficacitate. Iată de ce. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază cu atita con
secventă necesitatea de a promova 
tot mai susținut progresul tehnic, de 
a extinde tot mai mult mecanizarea 
și automatizarea, pentru a asigura 
creșterea tot mai accentuată a pro
ductivității muncii.

Ne-am convins din nenumărate 
exemple că trecerea de la munca fi
zică la munca mecanizată și. de aici, 
la automatizare se soldează cu o ade
vărată revoluție în domeniul pro
ductivității, înregistrîndu-se creșteri 
de-a dreptul spectaculoase, de 4—5 
și chiar de mai multe ori. Ca să nu 
mai subliniem implicațiile sociale pe 
care le are extinderea mecanizării și 
automatizării asupra calității muncii, 
pregătirii profesionale. îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață. Sint 
realități care ridică mecanizarea si 
automatizarea la rang de necesitate 
obiectivă a dezvoltării și moderniză
rii economice. în acest sens vom nota 
ca fiind de remarcat orice efort, orice 
acțiune practică pentru extinderea 
mecanizării și automatizării. Astfel, 
in prezent. în construcții, mecaniza
rea complexă este extinsă in propor
ție de 95 la sută la lucrările de să
pat și transportat pămintul ; la în
cărcarea și descărcarea materialelor 
de construcții — 88 la sută ; Ia zu
grăveli — 47 Ia sută ș.a. De aseme
nea. în siderurgie, în industria chi
mică. în Industria constructoare de 
mașini o serie de procese tehnologice 
sint complet automatizate.

Am atins un nivel de dezvoltare 
economică în care trebuie să fructi
ficăm la maximum orice posibilitate 
de extindere a mecanizării și automa
tizării și de folosire deplină a dotării 
tehnice existente. In unele întreprin
deri. din păcate, nu s-a creat încă 
deprinderea necesară pentru a ex
ploata la maximum mașinile și in
stalațiile mecanizate și automatizate.

Așa se ajunge în situații ca mașini 
automate să lucreze in regim... me
canizat sau lucrări mecanizate să 
fie executate... manual. Este vorba 
de o inacceptabilă ignorare a tehnicii 
moderne, de atitudini păgubitoare ; 
pe de o parte, mașinile și instalațiile 
nu ating randamentele scontate și. 
pe de alta, forța de muncă este uti
lizată irațional, cu efort fizic inutil.

Desigur, o analiză atentă a cau
zelor unor asemenea stări de lucruri 
aduce în discuție. în primul rind. 
nivelul scăzut al calificării forței de 
muncă. Altfel spus, in acele unități, 
între nivelul dotării tehnice și nive
lul calificării există o neconcordanță 
manifestată prin incapacitatea de a 
asimila avantajele certe ale extinde
rii mecanizării și automatizării. Iată 
de ce. cu atita claritate a subliniat 
secretarul general al partidului cerin
ța de a se acționa pretutindeni. în 
fiecare unitate, pentru ridicarea nive
lului pregătirii profesionale. Așa cum 
prevăd, de altfel, hotăririle de partid, 
legile tării, fiecare om al muncii tre
buie să-și înnoiască cunoștințele la 
4—5 ani. Fără organizarea temeinică 
a perfecționării pregătirii profesiona
le nu vom putea beneficia din plin 
de avantajele promovării progresului 
tehnic, ale extinderii mecanizării și 
automatizării, nu vom putea asigura 
creșterea mai rapidă a productivității 
muncii.

în șirul acelorași cauze se înscria 
și slaba preocupare pentru perfec
ționarea organizării muncii, atit Ia 
fiecare loc de muncă, cit si pe an
samblul Întreprinderii. Sint tot mal 
numeroase unitățile care beneficiază 
de mașini și utilaje moderne, care 
asigură mecanizarea și automatizarea 
lucrărilor ; alte mașini sint incluse 
în planul de investiții, se achizițio
nează. intră în funcțiune. Efortul pen
tru reorganizarea fluxurilor tehnolo-

Vești din țară
Energie electrică pes

te plan. De la încePutul anu_ 
lui, colectivul întreprinderii „E- 
lectrocentrale" Porțile de Fier a 
asigurat pentru sistemul ener
getic național, peste prevederile 
de plan. 42 milioane kWh ener
gie electrică. Datorită bunei or
ganizări a muncii, perioada de 
revizie planificată la turbina nr. 
6 a fost redusă cu 40 la sută, 
ceea ce va permite obținerea a 
80 milioane kWh energie elec
trică peste prevederi. (Virgiliu 
Tătarii)'.

Televiziunea în spri
jinul ceferiștilor. Mecani- 
cii de pe locomotivele trenurilor 
care circulă pe magistralele Te
cuci—Iași. Pașcani—Iași. Adjud— 
Bacău—Pașcani—Suceava — Va
tra Dornei țin legătura perma
nentă cu impiegatii de mișcare 
cu ajutorul unor instalații com
plexe de radiotelefon. realizate 
de specialiștii Regionalei de căi 
ferate Iași. Aceiași specialiști 
au introdus televiziunea cu cir
cuit închis la bariera Nicolina si 
în triajul Socoia. (Manole 
Corcaci).

Sere didactice. Pentru 
pregătirea practică a elevilor din 
județul Olt. s-au amenajat în 
diferite scoli sătești sere și sola
rii didactice, care vor însuma în 
acest an 1 600 mp. In aceste sere 
cresc în prezent primele culturi 
de legume, de tomate și ardei. 
(Emilian Rouă).

(Continuare în pag. a Il-a)

Din noul peisa| arhitectonic al lașului

RĂMINEREA ÎN TIMP
Drumurile Someșu

lui — cel Cald, cel 
Rece si cel Mic — dru
muri in sus, spre 
izvoare, au fost si ră- 
min drumuri ale 
riei adevărate.

Lingă numele 
mare al lui Gelu. 
Gilăului au învățat in 
ultimii ani si alte 
nume. Foarte multe 
nume simple așezate 
la temelia celei mai 
noi si mai cunoscute 
legende din această 
parte a fării : legenda 
complexului hidro
energetic Tamița-Mă- 
risel-Gilău. tn biogra
fia de apă si stinci a 
acestor locuri s-au în
scris astfel numele 
maistrului Pavel Oțet, 
veteranul șantierului 
de la Tarnița. alături 
de cel al maistrului 
Farkas, acelea ale be- 
tonistilor lui Nicolae 
Ioniță si electricienilor 
lui Vasile Chis, lingă 
cel al artificierului I. 
Maghiar sau al ingine
rului Alexandru Re- 
breanu. directorul teh
nic al întreprinderii de 
electrocentrale.

Aceste nume s-au 
înscris in memoria oa
menilor si locurilor de

isto-
cel 

văile

azi, in mod firesc, îna
inte de toate, prin cite- 
va fapte. Astfel, beto- 
narea prin glisare, de 
pildă, este o operație 
prin care s-au asigurat 
înaintări de citeva ori 
mai mari decît cele 
cunoscute la noi si nu 
numai la noi; meca-

însemnări de
Teofil BĂLAJ

integrală a lu
de excavații 

(operație sută 
manuală pe

nizarea 
crărilor 
radiate 
la sută 
alte șantiere) este o o- 
perație prin care s-a 
sporit aici înaintarea 
de zece ori, iar econo
miile importante asi
gurate prin reducerea 
duratei de execuție, 
prin eforturi de inte
ligență proprie, sint o 
urmare firească. Si tot 
firesc, datorită acestoi 
fapte, in afara valori
ficării in lumină a po
tențialului hidroener
getic al apelor some- 
sene, lacul de la So
meșul Cald a sporit

capacitățile actuale de 
aprovizionare cu apă 
potabilă a municipiu
lui Cluj-Napoca.

In comunicatul cu 
privire la indeplinlrea 
Planului de dezvolta
re economico-socială a 
țării pe anul 1978 se 
enumeră cifrele gene
rale — sintetice si edi
ficatoare — prin care 
poporul român, sub 
conducerea partidului, 
a obținut noi si im
portante succese in 
dezvoltarea multilate
rală a patriei. O parte 
foarte importantă din 
acest comunicat este 
fără îndoială si pagina 
semnată, fără prea 
multe adjective, cu 
simplitatea luminii si 
a apei curate, de către 
faptele oamenilor de 
pe șantierele hidro
energetice.' Indiferent 
de felul in care li se 
caligrafiază numele, a- 
cesta se citește in a- 
celași fel, adică foarte 
românește, prin rămâ
nerea lor in timp, pe 
legendarul făgaș al So
meșului — cel Cald, 
cel Rece sau cel Mic 
— martor atit de fidel 
al istoriei noastre.

i.
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Bază material^ modernă există; totul este sâ (le utilizată gospodărește, cu maximă eficiență Foto : Agerpres

Piteștiul trebuie sâ-și dubleze 
producția de autoturisme

Primește sprijin sau „bețe-n roate" 
din partea unor proiectanți 

și întreprinderi furnizoare de utilaje?
PROBLEMELE ZOOTEHNIEI - PROBLEME CARE NE PRIVESC PE NOI TOȚI

Ce se ascunde adeseori în spatele 
(prea des utilizatei) formule: 

tăieri din necesitate
Așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 1 fe

bruarie, una din principalele sarcini in domeniul agriculturii 
este îmbunătățirea substanțială a activității din zootehnie, in 
toate sectoarele ei. Aceasta este o problemă care privește, desi
gur, in primul rind, pe lucrătorii și specialiștii din agricultură, 
dar in același timp pe toți cetățenii, pe fiecare dintre noi, 
intrucit zootehnia are un rol deosebit in dezvoltarea continuă 
a economiei naționale, in buna aprovizionare a populației.

în tehnologia de specialitate, „sa
crificările de necesitate" înseamnă 
salvarea de la pieire a unor animale, 
recuperarea a ceea ce se mai poate 
recupera din producția de carne. De
sigur, in orice fermă sau complex 
zootehnic se intilnesc situații cînd 
asemenea sacrificări devin necesare. 
Cauzele care le determină sînt di
verse : accidente, unele stresuri pro
vocate de nerespectarea normelor de 
furajare și întreținere a animalelor și 
care duc la ceea ce specialiștii de
numesc „animale tarate", a căror 
creștere și îngrășare devin neeco
nomice. Ceea ce interesează sectorul 
zootehnic, economia tării nu sînt 
însă cazurile izolate, unele imprevizi
bile, cit proliferarea fenomenului. în 
unele unități, tăierile de necesitate 
au ajuns să tină loc de justificări ale 
pagubelor produse din neglijentă, 
proastă gospodărire și lipsă de preo
cupare pentru asigurarea condițiilor 
minime de hrănire și Îngrijire a ani
malelor. Iată o situație foarte gravă. 
Anul trecut la Asociația economică 
intereooperatistă de creștere si îngră
șare a taurinelor din comuna Scin- 
teia. județul Ialomița, au murit 736 
vitei, cu o greutate totală de 117 tone, 
iar 916 au fost „sacrificați de necesi
tate", Ia o greutate medie de numai 
130 kg. Dacă se evitau sacrificările 
„forțate", cum li se mai spune in ul
timul timp, și animalele respective 
ajungeau la greutatea medie planifi
cată, cantitatea de carne ce se putea 
livra statului ar fi însumat 220 tone. 
Prin urmare, pierderea este foarte 
mare, reprezentînd un minus de circa 
130 kilograme carne in greutate vie 
la flecare din miile de animale li
vrate. De aici se desprinde lipsa de 
răspundere a celor puși să gospodă
rească această mare unitate a zooteh
niei. Ne-am propus să descifrăm 
cauzele acestor sacrificări forțate și 
modalitățile de prevenire.

Din analizele efectuate a reieșit că 
tăierile de necesitate au fost deter
minate, in primul rind, de degra
darea calitativă a vițeilor. Si iată 
cum. în mod normal complexele pre
iau vițeii la virsta de două, trei săp- 
tămini de la diferite unități agricole, 
în cazul amintit sint preluati cu mult 
peste această virstă. Șeful fermei 
faza I, tehnicianul veterinar Mihai 
Otusbir, justifica această situație prin 
intirzlerea procurării și Instalării 
boxelor individuale pentru vitei. Jus
tificări se găsesc destule, dar pa
gubele rămîn pagube. Iată deci o 
primă cauză a pagubelor : lipsa de 
preocupare a conducerii complexului 
pentru crearea condițiilor minime 
care să permită preluarea vițeilor 
mici.

Fapt este că In multe unități se 
degradează zeci și sute de vitei, li
vrarea acestora avind loc in limitele 
vîrstei de 2—6 luni. De la această 
situație, de la starea lor fiziologică 
precară pornește prima verigă din- 
tr-un lanț al neglijentelor care duce 
la mortalități și sacrificări de necesi
tate. Să exemplificăm. Pierderile sînt 
incomparabil mai reduse la vițeii în
cadrați in normele de calitatea I, 
livrați de la cooperativele agricole 
Grindu, Miloșești, Gh. Lazăr. Pro
gresul — Făcăieni. La vițeii încadrați 
la calitatea a II-a. cu starea de sănă
tate șubrezită, proveniți de la coope
rativele agricole Buiești, Ciulnita, 
Stefan Vodă, Muntenii Buzău, An-

Extinderea mecanizării si automatizării
(Urmare din pag. I)
gice. pentru îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă nu merge 
insă în pas cu acest efort de moder
nizare. Flecare mașină cu program 
automat de funcționare este deservi
tă de un muncitor, deși, prin dota
rea tehnică, s-au creat condiții pen
tru extinderea polldeservlrii. Numai 
acolo unde odată cu extinderea me
canizării și automatizării se extinde 
și lucrul simultan ia mai multe ma
șini pot fl valorificate real avanta
jele progresului tehnic, se poate asi
gura o (naltă productivitate.

Mai este întâlnită concepția unor 
cadre de conducere din întreprinderi 
care așteaptă „de-a gata" mecaniza
rea si automatizarea, numai prin 
efortul de investiții al statului și fără 
cel mai mic efort propriu. Firește. 
In continuare statul va aloca însem
nate fonduri de investiții pentru mo
dernizarea producției. Dar. concomi
tent cu aceasta fiecare colectiv tre
buie să-și /alorlfice bogatul potential 
creator, pentru adaptarea și genera
lizarea unor mecanisme menite să 
contribuie la creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare. Este un 

drășești și altele, procentul de pier
deri prin mortalități și sacrificări de 
necesitate este de 2—3 ori mai ridicat. 
Rezultă, așadar, lipsa de preocupare 
a conducerii acestor cooperative pen
tru respectarea normelor elementare 
de alimentație și întreținere a viței

• „Sacrificările44 premature... sacrifică 
de fapt mii de tone de carne

• Numele adevărat al unei maladii 
neînscrise în nici un tratat veterinar: 
neglijența

lor din primele momente după tătare 
și pină la livrare.

Din situația amintită mai sus nu 
au tras învățăminte nici conducerea 
complexului și nici conducerile unor 
cooperative agricole furnizoare de 
vitei. Spunem aceasta deoarece și in 
prima lună din acest an au fost li
vrați vitei inegal dezvoltați. Iată 
două situații contrastante. Cooperati
va agricolă Miloșești a livrat 60 de 
viței de prima calitate la o greutate 
medie de 140 kg. De la aceștia se 
obține un spor în greutate de aproa
pe un kilogram pe zi. în aceleași con
diții de întreținere, deci cu aceleași 
cheltuieli, 30 de viței de calitatea a 
Il-a, vinduți de cooperativa Traianu, 
la o greutate medie sub 100 kg, cresc, 
în medie, zilnic, cu numai 400—600 g. 
Alte cîteva loturi de viței tarați, cu 
semne vizibile de rahitism — boală 
a neglijenței — aduși de la coope
rativele agricole Borcea I și Reviga, 
de la mijlocul lunii ianuarie sint „în 
refacere", mai exact mănincă și încă 
nu au nici un spor de creștere în 
greutate, n-au „suflu", cum spun în
grijitorii.

O altă verigă în lanțul neglijențe
lor se referă la încălcarea unor nor
me tehnice minime, precizate in teh
nologia de creștere, cum este, de 
pildă, ecornarea vițeilor. Prin aceas
tă operațiune, care se poate face sim
plu, cu un creion chimic, in numai 
citeva minute, este împiedicată creș
terea coarnelor. Inginerul zootehnist 
Nicolae Boțea, șeful fermei de ingră- 
șare, explică dificultățile întreținerii 
tăurașllor cu coarne, care rămîn ade
sea imobilizați in grilajele metalice 
ale teslelor și, din această cauză, nu 
pot fi furajați normal, într-o singură 
hală am numărat citeva zeci de ase
menea exemplare ajunse la virsta de 
livrare care au cu 30—40 kg mai 
puțin decît ceilalți cărora li s-a făcut 
operațiunea de ecornare. La fiecare 
vițel cu coarne se pierde carne în 
valoare de 500—600 lei. Unitățile fur
nizoare pierd și ele cite 2 lei pena
lizare la fiecare kilogram în greutate 
vie, adică 200—250 lei de fiecare ani
mal. Pierd, dar continuă aceeași prac
tică neeconomicoasă, pentru că cei ce 
trebuie să execute o simplă opera
țiune tehnică nu plătesc; din propriul 
buzunar, ci diminuează veniturile 
cboperativelor respective. Am insistat 
asupra acestor amănunte pentru că 

domeniu în care creația tehnică do 
masă poate și trebuie să-și aducă 
mai susținut contribuția, sporind efor
tul propriu al fiecărei unități în mo
dernizarea proceselor de producție, 
in promovarea largă a progresului 
tehnic.

Prin programul partidului ne-am 
propus ca. într-o perioadă relativ 
scurtă, să ne apropiem de nivelul ță
rilor dezvoltate din punct de vedere 
economic, să asigurăm creșterea tot 
mai susținută a nivelului de trai. Si 
in acest sens eforturile materiale ale 
economiei noastre sint considerable 
in cincinalul actual. Ele trebuie În
soțite permanent si pretutindeni de 
eforturi tot mai susținute pentru ri
dicarea pregătirii și a conștiinței. 
Credem in știință, credem in progres 
tehnic, dar puterea lor adevărată de
pinde de om. De felul cum gîndește. 
de felul in care muncește, de con
vingerea cu care participă zi de zi 
la activitatea productivă, de capaci
tatea pe care o are pentru fructifi
carea mijloacelor tehnice tot mai mo
deme din dotare.

Viorel SALAGEAN 

micile sau marile neglijențe provoacă 
pagube nerecuperabile.

încălcarea normelor de furajare în 
cadrul complexului amintit reprezin
tă altă cauză care determină pier
derile de animale, cit și nereallzarea 
sporului de creștere în greutate pla
nificat. Anul trecut, în loc de 800 g 
spor zilnic in greutate planificat, 
s-au realizat numai 431 grame. Fu
rajarea unilaterală cu nutrețuri însi- 
lozate acide, dezechilibrul energetico- 
proteic, neasigurarea cantităților mi
nime de săruri minerale și microele- 
mente determină pierderi de animale. 
Prin urmare, pentru a se reduce 
mortalitățile și sacrificările de nece
sitate trebuie îmbunătățit radical 
sistemul de preparare și administra

re a furajelor. Acum se consumă 
energie electrică pentru a mă- 
cina paie, fîn, ciocălăi și alte 
nutrețuri, dar ciștigul e iluzoriu, în- 
trucît operațiunile tehnologice nu 
sînt duse pînă la capăt Umectarea 
și fermentarea furajelor, lucrări care 
nu costă nimic, nu se mai fac. Și asta 
în timp ce două bazine de mare ca
pacitate stau goale. Directorul com
plexului, dr. Cătălin Săileanu, explică
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Creații ale științei și tehnicii românești
CONTRASTE

Mecanizare... manuală

NOI TIPURI DE CALCULATOARE

Calculatorul ECAROM Echipamentul NUMEROM 331

După cum se cunoaște, unul dintre 
obiectivele importante ale actualului 
plan cincinal il constituie realizarea 
in țară, pină la sfirșitul anului 1980, 
a peste 90 la sută din necesarul mij
loacelor de automatizare. Cerințele 
sporite privind accelerarea ritmului 
de Înnoire și modernizare a produc
ției in toate ramurile economiei, 
realizarea de produse cu performante 
tehnice și calitative superioare, com
petitive cu cele atinse în țările dez
voltate. creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și reducerea 
consumurilor de materii prime si 
materiale, de energie și combustibili 
impltcă în modul cel mai direct in
troducerea automatizării in diferitele 
ramuri și sectoare ale economiei. în
tărirea colaborării dintre institutele 
de specialitate si întreprinderi con
tribuie, cu rezultate tot mai bune, la 
transpunerea in viată a acestor im
portante sarcini stabilite de condu
cerea partidului.

Printre noile calculatoare realizate 
de Institutul de cercetare și ingine
rie tehnologică pentru automatizări. 

această situație prin lipsa utilajelor 
adecvate pentru manipularea furaje
lor. De ce această stare de lucruri ? 
Pentru că de la proiectarea și pină 
la execuția complexului fondurile 
de investiții s-au epuizat, iar unele 
dintre utilajele prevăzute inițial n-au 
ajuns la destinație. Cert este că uni
tatea nu are nici măcar un mecanic 
pentru instalarea și întreținerea utila
jelor. Mecanizarea complexă și com
pletă a operațiunilor in bucătăria 
furajeră a acestui mare complex 
zootehnic, cu un rulaj de 13 000 de 
taurine planificat pentru acest an, 
trebuie efectuată neîntîrziat odată cu 
crearea sectorului unic de mecani
zare al S.M.A.

Deficiențele la care ne-am referit 
puteau fi prevenite dacă organele a- 
gricole luau măsuri din timp, dacă 
în locul constatărilor repetate se ac
ționa operativ pentru respectarea ri
guroasă a tehnologiei de creștere și 
îngrășare a animalelor. A fost ne
voie de intervenția fermă a biroului 
comitetului județean de partid pen
tru schimbarea conducerii acestei u- 
nități și întronarea ordinii și disci
plinei în muncă.

Semnele unui reviriment se con
cretizează prin rezultate mai bune în 
ianuarie a.c., cînd nu s-au înregistrat 
decît puține mortalități, iar sacrifi
cările de necesitate s-au redus mult. 
Acest început se cere continuat cu 
mai multă fermitate în sensul apli
cării tuturor măsurilor de redresare 
preconizate și, în primul rînd, al res
pectării normelor legate de preluarea 
și creșterea vițeilor și de furajarea 
animalelor, pentru a Înlătura pierde
rile și a obține mai multă carne, cu 
cheltuieli cit mai reduse.

C. BORDEI AVU 
M. V1ȘO1U

tehnică de calcul și telecomunicații 
se află cele denumite de creatorii 
lor ECAROM și NUMEROM.

ECAROM. Un colectiv de la 
acest institut condus de ing. Sandu 
loan Lazăr, șef de secție, și cercetă
torul științific Marius Șerbănescu. a 
realizat in colaborare cu specialiști 
de la întreprinderea de elemente de 
automatizare. îndrumați de ing. Gri- 
gore Nelepcu. un calculator mo
dern de proces. ECAROM. Noul 
calculator este utilizabil în condu
cerea și supravegherea automată a 
proceselor de producție, face parte 
din generația 3,5 și are circuitele larg 
integrate (cu microprocesoare si me
morii semiconductoare). ECAROM 
prezintă o serie de avantaje fată de 
tipurile anterioare : poate funcționa 
în regim autonom, fără a necesita 
condiții speciale de mediu — ceea ce 
îi lărgește mult sfera de aplicabili
tate în diferite Întreprinderi produc
tive — are siguranță în exploatare 
Si capacitate de memorie internă mai 
mari, gabarit redus, consumuri de 
materiale și energie diminuate.

în ultimii ani. întreprinderea de 
autoturisme din Pitești a beneficiat 
de importante fonduri de investiții 
alocate de stat. Scopul acestora — 
să permită, in 1980, dublarea pro
ducției de autoturisme. Care este 
stadiul lucrărilor ?

O primă constatare : hotărit să 
asigure respectarea întocmai a ter
menelor de punere în funcțiune, be
neficiarul s-a angajat ca dezvoltarea 
întreprinderii să se realizeze, in bună 
măsură, cu forțe proprii și pe spa
tiile existente, pentru a se econo
misi, in felul acesta, timp și fon
duri de investiții-

Cum e tradus in fapt acest anga
jament asumat 1 Lucrările de con
strucții și montaj se desfășoară cu 
succes în halele și secțiile existente 
prin introducerea de linii de trans
fer. mașini agregat și instalații de 
mare randament. Pentru a se asi
gura mai operativ echipamentul 
tehnologic, o parte este confecționat 
chiar in uzină, de către secțiile de 
autodotare și mașlni-unelte anume 
create. Unele obiective au prins 
deja contururi definitive. Este su
ficient să spunem că numai anul 
trecut au intrat în producție nouă 
capacități, insumînd fonduri fixe în 
valoare de 445 milioane lei.

In 1979, planul valoric de investiții 
este mult mai mare decît cel din 
anul trecut și se prevede punerea 
în funcțiune a unui număr mult mai 
mare de obiective. între care și 
unele rămase restante. Este vorba 
de capacități de producție la turnă
toria de fontă maleabilă I. la turnă
toria de fontă cenușie și aliată și 
linia de bloc-motor. de noua forjă 
de piese pentru „Oltcit" ș.a. Cum 
au demarat investițiile prevăzute 
pentru acest an ?

Nu tocmai bine, dacă avem în ve
dere că în prima lună planul pe an
samblu nu a fost îndeplinit și că la 
multe din punctele de lucru se mun
cește cu încetineală și cu efectiv de 
oameni redus. De ce ?

— Am lucrat cu 120 muncitori 
mai puțin deoarece nu am avut ce 
face pină acum — ne spune ing. 
Mircea Popescu, șeful șantierului 2 
Colibași, principalul realizator al in
vestiției. La depozitele centrale 1 și 
2, de pildă, construcția nu decurge 
normal, pentru că beneficiarul și 
chiar trustul nostru nu ne-au asi
gurat ritmic confecții metalice. Nu
mai lipsa de ghidaje pentru rafturi 
este de ordinul multor zeci de tone. 
La fel, la sculărie se lasă prea mult 
așteptată timplăria metalică, iar cea 
care sosește pe șantier este de proas
tă calitate. Este tergiversată și des
chiderea de noi lucrări pentru că nu 
ni s-au pus Ia dispoziție amplasa
mentele.

— Ce perspectivă există ?

Si alte echipamente, cum sînt cele 
încadrate in seria NUMEROM 300, 
aflate in fabricație la întreprinderea 
de elemente de automatizare din 
București, se remarcă prin perfor
mante tehnice ridicate, concepție 
funcțională și constructivă modernă, 
siguranță în exploatare și gabarit re
dus. Atașate mașinilor-unelte. aces
tea asigură eliminarea timpilor auxi
liari de verificare a piesei prin mă
surarea automată continuă a dimen
siunilor, ridicarea preciziei de prelu
crare. optimizarea regimurilor de aș- 
chiere și flexibilitate în trecerea de 
la un program de uzinare la altul. 
Echipamentele cu comandă numerică, 
cu circuite integrate sau larg inte
grate. sint utilizate pe o gamă largă 
de mașini-unele : de așchiat. de gău
rit. de alezat și de frezat, strunguri, 
pe care le produc în serie întreprin
derea „înfrățirea" Oradea. între
prinderea de strunguri Arad și între
prinderea mecanică Roman.

Elena MANTU

— Cu toate acestea, am convin
gerea că situația va intra curind in 
normal. De fapt am și chemat la lu
cru muncitorii dati disponibili.

Ritmul lent pe șantier are însă și 
alte cauze. Beneficiarul se plinge de 
lipsa de receptivitate a proiectanți- 
lor— Institutul de proiectări pentru 
construcții de mașini din București 
și Institutul de cercetări și proiec
tări sectoare calde București.

— Dacă pe constructori ii avem a- 
proape de noi și soluționăm repede 
unele neajunsuri • — ne spune Ilie 
Boieriu. șeful serviciului de investi
ții al I.A.P., proiectantii se lasă prea 
mult așteptați. Zeci de telefoane și 
telexuri am dat după ei. Ultimul te
lex. dat acum citeva zile, a rămas

Pe șantierul întreprinderii 
de autoturisme din Pitești
fără rezultat pentru că proiectantii 
n-au venit cînd au fost convocat! de 
noi pentru a Întocmi graficele de 
proiectare.

Intr-adevăr, consultând situațiile la 
zi privind stadiul asigurării docu
mentației de execuție, nu poți avea 
cuvinte de laudă pentru, proiectanți. 
Pentru că volumul documentației 
predate constructorului este nesatis
făcător. Nu s-a elaborat documenta
ția la nivelul planului la lucrările 
pentru forjă și matrițerie. turnătoria 
cu came și segmenți. sculărie. La alte 
obiective, deși există documentație, 
aceasta nu a fost predată in ordinea 
succesivă a lucrărilor. Cît de păgu
bitoare este o asemenea practică ?

— Neavind soluții definitive de 
proiectare — ne spune Valeria Puș
culiță, șeful lotului 21 — uneori 
muncim în zadar. De pildă, am tur
nat pardoseala la modelăria meta
lică și după ce am terminat lucra
rea am fost puși să o stricăm. Și 
am stricat-o cu 10 oameni timp de 
o săptămină. Ca apoi să o reluăm de 
Ia capăt. La fel se întâmplă acum cu 
suportil de la transportoare. Și cazu
rilenu sînt izolate, pentru că zilnic 
primim dispoziții de spargere și refa
cere. Cine pe cine păgubește ?

Situații similare am întâlnit și în 
activitatea montorilor de la turnă
toria de fontă maleabilă.

— Nu e incă soluționată — ne spu
ne Dumitra Oana, inspector al Băn
cii de investiții — problema contrac
tării de utilaje pentru obiectivele a- 
flate in lucru atât pe întregul an. cit 
și pe trimestrul I. Utilajele necon- 
tractaite sin.t în valoare de 252 mi

Omul a inventat ma
șina tocmai pentru a-și 
face munca mai ușoa
ră. La C.F.R. insă, 
pe alocuri, se pare că 
din acest punct de ve
dere lucrurile stau in
vers. Altfel nu se ex
plică de ce in unele qări 
de mărfuri din județul 
Bacău zac nefolosite, 
de mai multă vreme, 
o seamă de mașini și 
utilaje, iar muncitorii 
continuă să încarce și 
să descarce vagoanele 
tot cu mina, tn stația 
Bacău, bunăoară, unde 
există un volum apre
ciabil de mărfuri, au 
fost aduse, de mai 
multă vreme, un elec- 
trostivuitor, trei elec-

Oiță bîrsană, cum vei ieși
Parafrazînd cunos

cuta ghicitoare, putem 
zice și așa : „cîmpu-i 
alb. oile-s albe...". 
Precizare : nu-i vorba 
de miopul care nu 
distinge literele scrise 
pe coala de hirtie. Oile 
albe sint oi în reali
tate și aparțin coope
rativei agricole din 
Breznița de Ocol, ju
dețul Mehedinți, oi 
care au stat in aceas
tă iarnă pe zăpadă. De 
ce pe zăpadă si nu în 
saivane, așa cum păs
torii au știut și știu 
să ierneze blîndele 
mioare ?

în această cooperati
vă, odată cu măsurile

Laminatele
Legenda spune că 

Ariadna i-a dat lui 
Tezeu un fir de lină 
pentru a găsi drumul 
de întoarcere din La
birint. după ce îl va 
învinge pe Minotaur. 
Soluția s-a dovedit 
deosebit de eficientă 
— cum obișnuim să 
spunem azi — adică 
scopul propus a fost 
atins, ceea ce ne face 
să o recomandăm și 
conducerii întreprin
derii de comerț exte
rior „Metalimportex- 
port". Chiar dacă a- 
ceasta nu are de stră
bătut nici un labirint. 
Motivul este cu totul 
altul și iată de unde 
pornește. Anul tre
cut, „Metalimportex- 
port" nu a asigurat în
treprinderii „Inde

trotractoare și un elec
trocar nou-nouțe. Dar 
de aproape un an ele 
stau defecte, nefolosite 
de nimeni. Și aceasta, 
in vreme ce un mare 
număr de oameni ma
nipulează zilnic zeci și 
zeci de tone de mărfuri. 
Tot manual încarcă și 
descarcă vagoanele și 
ceferiștii din stația Gh. 
Gheorghiu-Dej, pentru 
că electrocarul de aici 
stă cu anvelopele 
sparte de peste două 
luni de zile. Secția L5 
din gara Tg. Ocna a 
fost dotată și ea. incă 
de acum doi ani. cu 
o mașină complexă 
pentru tîmplărie. uti
laj modern, de înaltă

luate în vederea dez
voltării sectorului ovin, 
s-a trecut și la ame
najarea unor saivane 
moderne. După pro
iect. valoarea lor s-ar 
ridica la 3,4 milioane 
lei. Lucrările Ia două 
saivane trebuiau ter
minate încă din anul 
trecut. Unitatea de 
construcții a Oficiului 
de îmbunătățiri fun
ciare Mehedinți nu 
și-a făcut datoria. La 
ora actuală, la un sai
van încă nu s-a pus 
acoperișul ; lucrările 
de alimentare cu apă 
abia au început ; bu
cătăria furajeră se

pendenta" din Sibiu TI 
tone tablă inoxidabilă. 
44 tone profile inoxi
dabile ș.a. Nu au sosit 
din import — ar putea 
zice cineva. Lucrurile 
stau cu totul altfel. 
După multe căutări și 
pierdere de timp — 
timp in care produc
ția a avut de suferit 
— tovarășii de la 
„Independența" au gă
sit 27 tone de țevi 
tocmai pe la combi
natele petrochimice 
Năvodari și Borzești. 
Văzînd cum stau lu
crurile, au intrat la 
idei : dacă s-or fi ră
tăcit tot așa și cele
lalte laminate pe care 
nu le-au primit anul 
trecut ? N-au avut 
timp să-și pună și 
alte întrebări. Spre În

lioane lei. Este vorba de utilaje pen
tru forjă, de care se face răspunză
tor și titularul de investiție, care a 
demarat tirziu acțiunea de contrac
tare.

Intensificarea la maximum a mon
tajului de utilaje tehnologice, conco
mitent cu buna organizare a muncii 
și disciplina riguroasă ce trebuie' să 
domnească pe șantier, este condițio
nată și de urgentarea livrării utila
jelor deja contractate. Spunem aceas
ta deoarece sint mulți furnizorii 
aflați în postura de restanțieri. Iată o 
listă sumară a lor :

1. întreprinderea „INDEPENDF 
ȚA“ Sibiu — două instalații hidrauli
ce pentru linia de bloc-motor ; 2. în
treprinderea „UNIO" Satu Mare — 
două mașini de spart fontă și un 
sfărimător de bulgări ; 3. I.C.M.A.
Cluj-Napoca — o instalație de pelicu- 
lizat nisip ; 4. I.M.U.M. Baia Mare — 
7 mașini de curătat cu alice ; 5. în
treprinderea mecanică din orașul dr. 
Petru Groza — o mașină de turnat 
fontă, livrată cu intîrziere. dar care 
stă pentru că are defecțiuni. Cum se 
vede, este vorba de unități care, ca 
și beneficiarul, se află în subordinea 
aceluiași minister — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. O 
intervenție energică, imediată din 
partea acestui for este absolut ne
cesară.

★
La numai cîteva zile de la primul 

contact cu șantierul ne-am oprit din 
nou în mijlocul muncitorilor. Des
prindem concluzia că sînt condiții ca 
buna colaborare dintre beneficiar și 
constructor să fie revitalizată.

— Iată — ne spune maistrul Marin 
Ghergu, de la lotul 23 — chiar acum 
de la secția de autoutilări a benefi
ciarului am primit 18 palei metalice. 
Este un fapt care ne asigură frbnt 
de lucru la depozitul nr. 2.

Pe această linie, aflăm și alte vești 
bune. Beneficiarul a cerut secțiilor 
proprii de autoutilări să urgenteze și 
livrarea alter utilaje confecționate 
pentru obiectivele aflate în lucru. De 
asemenea, au fost detașate forte pro
prii care să îi ajute pe constructori 
la numeroase puncte de lucru : la 
forjă, la turnătorie, la fonta malea
bilă și la linia de bloc-motor.

Printr-o mai susținută mobilizare a 
constructorilor și montorilor, a bene
ficiarului. printr-un sprijin mai efi
cient din partea ministerului, s-ar 
crea condiții ca in cel mai scurt 
timp restantele să fie recuperate, ca 
obiectivele planificate să intre neîn
târziat în funcțiune ne șantierul dez
voltării întreprinderii de autoturisme 
din Pitești.

Gheorțjhe CtRSTEA 
corespondentul „Scînteil"

productivitate, pentru 
care s-au plătit mai 
mult de 100 000 lei. 
Bineînțeles, a fost a- 
dusă aici pentru că 
era absolută nevoie 
de ea. Numai că, dato
rită unei mici defec
țiuni, mașina nu pro
duce decît... pagube. 
Se plătesc destule 
amortismente pentru 
ea. Șt in vreme ce a- 
ceastă noutate a teh
nicii stă uitată, oame
nii sint obligați să fo
losească vechile insta
lații sau să execute o 
seamă de operații 
manual. Altfel zis, 
„curat mecanizare cu 
...mina". (Gheorghe 
Baltă).

din iarnă?
află doar in faza de 
proiect. La saivanele 
care, chipurile, au fost 
date in folosință, ușile 
deja au căzut, prin 
geamuri bate vlntul. 
Și. uite așa. in plină 
iarnă. 250 de mioare 
au fost adăpostite... sub 
cerul liber. Pină acum. 
27 de mioare și-au dat 
duhul. „Oiță bîrsană. 
cum vei ieși din iar
nă ?“ — spune un cin- 
tec ciobănesc. Nu știm 
cum vor ieși oile din 
iarnă, dar știm că o- 
dată cu topirea zăpezii 
și banii pentru lucrări 
s-au... topit. (Virgiliu 
Tătaru).

rătăcite și firul Ariadnei...
treprinderea lor au fost 
dirijate cîteva vagoane 
cu 45 tone de țevi ino
xidabile din import, dar 
pentru care nu avea 
repartiție. Au primit 
vagoanele, le-au des
cărcat și au pus țevile 
deoparte. Și acolo 
stau din luna octom
brie a anului trecut. 
Oare ce unitate în
tâmpină greutăți din 
lipsa țevilor cu prici
na ? Cum spuneam, 
firul Ariadnei l-a sal
vat pe Tezeu. Propu
nem dec) conducerii 
întreprinderii de co
merț exterior „Metal- 
importexport" ca de a- 
cum încolo să... lege la
minatele cu ață. Poate 
așa se va găsi mai 
ușor drumul spre be
neficiar. (Ion Teodor).
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ÎNTREGUL popor isi manifesta satisfacția si deplina aprobare 
FATĂ DE REZULTATELE VIZITEI DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 

NICDLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA
Urmărind cu vie satisfacție si 

profundă mîndrie patriotică vizita 
întreprinsă de dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria, oa
menii muncii arădeni — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — își exprimă acordul și ade
ziunea totală la rezultatele deosebit 
de fructuoase ale noului dialog româ- 
no-bulgar — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. ȘI A CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Prețuirea și dragostea cu care ati 
fost întîmpinat pe pămîntul tării ve
cine, înaltul omagiu pe care oamenii 
muncii bulgari vi l-au adus sînt o 
nouă dovadă că politica externă pro
movată de România, de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, este apreciată în toată 
lumea, că ea corespunde intereselor 
cauzei socialismului, aspirațiilor în
tregii omeniri. In rezultatele convor
birilor avute la cel mai înalt nivel, 
în discuțiile purtate cu oamenii mun
cii bulgari vedem noi contribuții la 
întărirea prieteniei tradiționale și co
laborării dintre țările și popoarele 
noastre în cele mai diverse domenii 
ale edificării noii ordini, pentru în
făptuirea securității și întărirea coo
perării în Europa și în întreaga lume.

Exprimîndu-vă din inimă cele mai 
calde mulțumiri pentru contribuția 
inestimabilă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
fermitatea cu care militați pentru 
victoria cauzei socialismului și păcii 
în lume, oamenii muncii arădeni, ac- 
ționînd în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră la plenara recentă a 
Comitetului Central, vor face totul 
ca prin faptele și realizările lor să 
contribuie tot mai mult la progresul 
multilateral al patriei, la creșterea 
prestigiului ei pe toate meridianele 
globului.

Noua întîlnire pe care ati avut-o cu 
tovarășul Todor Jivkov, convorbirile 
purtate. întreaga desfășurare a vizitei 
se constituie intr-un minunat exem
plu de colaborare rodnică între două 
etate socialiste vecine și prietene, con- 
firmind incă o dată trăinicia și pro
funzimea relațiilor de colaborare to
vărășească între popoarele român și 
bulgar, bazate pe deplină egalitate, 
stimă și respect reciproc — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACĂU AL P.C.R.

Trăim profunde sentimente de min- 
drie patriotică, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, văzind că poziția 
actuală a României in lume, presti
giul incontestabil și influenta sa po
litică pe arena mondială sînt indiso
lubil legate de gîndirea dumneavoas
tră revoluționară, de personalitatea 
dumneavoastră — cel mai iubit fiu 
al națiunii române — om care 
întruchipați cele mai alese virtuți ale 
poporului nostru și care manifestați 
o grijă permanentă pentru viitorul 
nostru, pentru pacea și înțelegerea 
între popoare.

Dînd glas sentimentelor de pro
fundă stimă, respect și dragoste pe 
care Ie nutresc fată de dumneavoas
tră toți locuitorii frumoaselor me
leaguri românești de pe văile Bistri
ței, Șiretului și Trotușului, ne anga
jăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom mobiliza toate 
forțele, întreaga noastră energie 
creatoare pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce ne stau în fată.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. 
se spune : Alături de întregul nostru 
popor, comuniștii, toti oamenii mun
cii — români, maghiari și de alte 
naționalități — din județul nostru au 
urmărit cu profundă mindrie patrio
tică și deosebită satisfacție vizita pe 
care ati efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în tara 
vecină și prietenă; Republica Popu
lară Bulgaria. Rezultatele fructuoase 
ale vizitei deschid orizonturi și mai 
largi colaborării româno-bulgare pe 
multiple planuri — economic, politic, 
tehnico-știintific — colaborare ce 
corespunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare, constituind 
in același timp un aport substantial 
la cauza socialismului, păcii si cola
borării intre popoare.

Profund recunoscători pentru acti
vitatea neobosită pe care o des
fășurat! spre binele și fericirea 
patriei noastre dragi, pentru tri
umful păcii în lume, ne expri
măm și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, totala noastră adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului. în elaborarea si înfăp
tuirea căreia dumneavoastră aveți un 
rol determinant, angajîndu-ne, tot
odată, să ne sporim eforturile pentru 
aplicarea în viată a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
Înaintării spre comunism.

Activitatea intensă pe care ati des- 
făsurat-o în timpul vizitei, primirea 
deosebit de călduroasă care v-a fost 
rezervată, întîlnirile și convorbirile 
pe care le-ati avut cu conducătorii 
tării prietene, documentele semnate 
se bucură de aprobarea deplină a tu
turor oamenilor muncii din județul 
nostru, care văd în aceasta o nouă 
expresie a clarviziunli și justeței 
politicii externe a partidului si sta
tului nostru, la a cărei elaborare si 
înfăptuire aveți rolul hotăritor — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.

Vă încredințăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că toti cei ce 
trăiesc și muncesc in acest minunat 
colt de tară românească își exprimă 
hotărirea lor nestrămutată de a în
făptui neabătut politica internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. angajîndu-se să depună toate 
eforturile pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe anul 
1979, să nu precupețească nici un 
efort pentru ca acest an jubiliar să 
marcheze un nou și important pas 
pe drumul victorios străbătut de har
nicul si talentatul popor român în 
făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
spune : Alături de întregul nostru 
popor, comuniștii, toti oamenii mun
cii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din județul 
Brașov — își exprimă deplina lor 
satisfacție fată de rezultatele rodnice 
ale vizitei de prietenie întreprinse de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Populară Bulgaria și vă 
transmit sentimentele lor de dra
goste fierbinte, de înaltă prețuire 
pentru activitatea neobosită pe care 
o desfășurati în fruntea partidului și 
statului, pusă în slujba înfloririi 
necontenite a scumpei noastre patrii, 
a prieteniei și colaborării între po
poare. a idealurilor păcii și socialis
mului.

Apreciem întreaga desfășurare a 
vizitei ca o importantă contribuție Ia 
edificiul solid al prieteniei si cola
borării româno-bulgare. care are 
bogate tradiții. Folosim si acest pri
lej pentru a da glas adeziunii noastre 
depline la întreaga politică internă 
și internațională a partidului nostru, 
care servește întăririi continue a uni
tății și colaborării frățești dintre 
toate țările socialiste, dintre toate 
forțele revoluționare și democratice 
din lume, pentru instaurarea unor 
noi relații politice si economice în 
lume, pentru triumful cauzei păcii și 
social ismului.

într-o deplină unitate de vointă.- 
comunistii. toti cei ce trăiesc si mun
cesc pe aceste meleaguri, alături de 
întregul nostru popor, animați de cele 

---------------Din telegramele adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu----------------

• 0 nouă confirmare a voinței comune a celor două partide, țări și popoare 
de a dezvolta tradiționalele relații de bună vecinătate, de a extinde colaborarea 

prietenească pe multiple planuri.

• „Vă mulțumim din inimă, tovarășe secretar general, pentru tot ceea ce faceți 
in numele intereselor fundamentale ale națiunii noastre, ale cauzei socialismului 

și păcii in lume".

• Răspunsul nostru - prin faptele noastre de muncă pentru întîmpinarea cu cit mai 
mari succese a Congresului al XII-lea al partidului.

mai alese si înălțătoare sentimente 
patriotice, isi exprimă deosebita sa
tisfacție pentru rezultatele vizitei pe 
care ați efectuat-o. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. in 
Republica Populară Bulgaria — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

Avem nestrămutata convingere, 
tovarășe secretar general, că si 
această solie de prietenie, discuțiile 
sincere si prietenești dintre cele două 
delegații se înscriu ca o nouă si deo
sebit de valoroasă contribuție, cu 
semnificație istorică, la întărirea si 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, la ampli
ficarea și aprofundarea continuă a 
prieteniei frățești dintre popoarele 
noastre.

Adresindu-vă, și cu acest prilej, 
din adîncul inimilor noastre, un fier
binte salut comunist si înalta noas
tră recunoștință pentru tot ceea ce 
întreprindeți în scopul prosperității 
națiunii noastre socialiste, vă încre
dințăm. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că în județul 
Brăila există o angajare unanimă a 
comuniștilor, a oamenilor munci' 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă pentru 
întîmpinarea celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării României de sub do
minația fascistă și Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. se 
spune : Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul Constanța își expri
mă sentimentele de profundă satis
facție fată de noul dialog la nivel 
inalt româno-bulgar — expresie a 
relațiilor de bună vecinătate, a trăi- 
niciei prieteniei și colaborării dintre 
cele două state socialiste.

Prin intermediul relatărilor presei, 
radioului și televiziunii am urmărit 
cu adîncă mîndrie patriotică primirea 
deosebit de călduroasă, manifestările 
de profundă stimă și cordialitate cu 
care ati fost întîmpinat. dovezi ale 
sentimentelor de caldă și frățească 
prietenie pe care le nutresc, unul 
față de altul, popoarele român și 
bulgar, ale înaltei prețuiri de care 
vă bucurați pe plan International, ca 
mesager strălucit al aspirațiilor de 
pace, prietenie și colaborare inter
națională ale poporului român. Ne 
Îndeplinim o înaltă datorie patriotică 
exprimîndu-vă acum, la întoarcerea 
în patrie. întreaga adeziune, acordul 
nostru deplin fată de rezultatele vi
zitei. Vă rugăm să primiți, de ase
menea. si sentimentele noastre de 
prețuire fierbinte pentru neobosita 
activitate pe care o depuneți în sluj
ba intereselor tării, ale cauzei păcii 
și cooperării.

Cu acest prilej, oamenii muncii din 
județul Constanta vă asigură că vor 
acționa și’ în viitor neabătut pentru 
înfăptuirea politicii generale a parti
dului și statului.

Pentru noi toți — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R. — este încă 
un minunat prilej de a ne exprima 
profundul atașament, nețărmurita și 
totala adeziune fată de rezultatele 
deosebit de fructuoase cu care s-a 
încheiat vizita, încrederea fermă în 
justețea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la a 
cărei elaborare și fundamentare vă 
aduceți o inestimabilă contribuție. 
Mulțumirea noastră pornită din ini
mă se adresează dumneavoastră, 
pentru clarviziunea, devotamentul 
nemărginit și înțelepciunea cu care 
slujiți cauza națiunii noastre so
cialiste, cu care militați pentru co
laborare și înțelegere între toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duirea lor socială, în spiritul înal
telor principii ale echității și drep
tății.

Mesajul de pace și prietenie pe 
care l-ați purtat în numele întregu
lui popor român, rezultatele vizitei 
ne întăresc încrederea în politica 
Partidului Comunist Român, în 
conducerea sa înțeleaptă, ne dau 
certitudinea că idealurile și aspira
țiile noastre de pace și înțelegere 
între popoare se împlinesc, devin 
fapte, evidențiază modul de conlu
crare intre două țări socialiste, hotă- 
rîte să colaboreze și in viitor tot 
mai strîns atît pe plan bilateral, dt 
și internațional in interesul popoa
relor, al socialismului și păcii.

Adresindu-vă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulțumirile noastre pentru prodi
gioasa activitate pusă în slujba în

floririi României socialiste, creșterii 
bunăstării fiilor acesteia, fără deo
sebire de naționalitate, a cauzei pă
cii și socialismului, vă asigurăm că 
vom acționa cu fermitate, strîns 
uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră, pentru înfăptuirea exem
plară a mărețelor obiective ale Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a hotărîrilor 
plenarei din 1 februarie a.c., a pre
țioaselor dumneavoastră indicații.

Ne exprimăm deplina adeziune și 
satisfacție pentru rezultatele rodni
ce ale noului dialog româno-bulgar 
la cel mai înalt nivel, văzind în a- 
ceasta încă o expresie a legăturilor 
tradiționale de strînsâ și caldă prie
tenie între țările și popoarele noas
tre. o nouă contribuție de relief la 
dezvoltarea și adîncirea în continua
re a relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, a colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.

Sîntem bucuroși că avem prilejul, 
încă o dată, să ne reafirmăm senti
mentele de profundă mindrie patrio
tică pentru modul strălucit în care 
acționați. în vederea promovării unei 
conlucrări tot mai strînse cu toate 
țările socialiste, a soluționării pro
blemelor complexe ale vieții inter
naționale în interesul forțelor pro
gresiste. al cauzei destinderii și pă
cii in lume. Sîntem pe deplin con
vinși că rezultatele acestei vizite vor 
contribui la o și mai puternică afir
mare a politicii noastre de pace, a 
principiilor statornice de prietenie si 
colaborare cu toate națiunile lumii.

Dind glas celor mai alese senti
mente de care sînt animați comu
niștii. toti oamenii muncii din ju
dețul nostru, ne reafirmăm și cu a- 
cest prilej totala adeziune Ia poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort, să folo
sim întreaga noastră energie și ca
pacitate creatoare pentru traducerea 
în viată a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism. ,

Inscriindu-se organic în contextul 
politicii externe a partidului si statu
lui nostru de dezvoltare pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu celelalte țări ale lumii, vizita și con
vorbirile purtate și de această dată 
cu tovarășul Todor Jivkov s-au con
stituit într-un nou și semnificativ 
moment politic din cronica tradițio
nalei prietenii și colaborări rodnice 
a partidelor și popoarelor noastre — 
se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.

Ne îndeplinim o înaltă datorie pa
triotică. exprimindu-vă și cu acest 
prilej deplina adeziune fată de tot 
ce ati întreprins și întreprindeți pen
tru înfăptuirea politicii profund știin
țifice a partidului și statului nostru, 
fiind pe deplin convinși că toate suc
cesele noastre, imensul prestigiu in
ternational al României socialiste 

sînt indisolubil legate de neobosita 
și pilduitoarea dumneavoastră ac
tivitate.

Animați de cele mai profunde sen
timente de stimă, dragoste si recu
noștință pentru rezultatele deosebit 
de însemnate ale acestui dialog 
româno-bulgar, dorim să vă asigu
răm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii din 
județul Gorj. în frunte cu comuniștii, 
își vor mobiliza toate forțele pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
de Conferința Națională ale partidu
lui. contribuind astfel la înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii.

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muncii români și maghiari 
din județul nostru, care trăiesc si 
muncesc într-o strinsă unitate si 
frăție — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R. — au urmărit Cu viu 
interes și deplină aprobare vizita 
pe care ati întreprins-o. împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Bulgaria.

întîlnirile la nivel înalt avute cu 
conducătorii de partid și de stat din 
tara vecină și prietenă au marcat un 
moment de o deosebită însemnătate 
în evoluția relațiilor prietenești de 
colaborare româno-bulgare. o expre
sie a dorinței comune a țărilor șl 
popoarelor noastre de a amplifica 
dialogul și a extinde relațiile bilate
rale. corespunzător interesului re
ciproc. ca și al cauzei generale a 
cooperării și înțelegerii între toate 

țările socialiste, al destinderii șl 
securității pe continentul nostru si în 
întreaga lume.

Mîndri că sîntem părtași la înfăp
tuirea. sub conducerea dumneavoas
tră, a celei mai umane societăți pe 
pămintul patriei noastre dragi, că 
trăim in cea mai efervescentă etapă 
a noii istorii a României socialiste, 
afirmării justei sale politici interne 
și internaționale, noi. oamenii muncii 
harghiteni. alături de toti fiii acestui 
popor, vă asigurăm că vom face 
totul pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin în acest an 
hotăritor al cincinalului. întîmpinînd 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
succese tot mai importante în toate 
domeniile de activitate, în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie — 
România socialistă.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți cei care trăim și 
muncim pe tot mai înfloritoarele și 
prosperele meleaguri mehedințene, 
am urmărit cu viu interes și legi
timă mîndrie patriotică vizita pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați făcut-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria, țară vecină și prie
tenă cu care România socialistă are 
vechi și tradiționale legături — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

Convorbirile pe care le-ați avut 
cu tovarășul Todor Jivkov, desfă
șurate într-o atmosferă de stimă, în
credere și respect reciproc, dau un 
nou și puternic impuls colaborării 
româno-bulgare pe multiplele pla
nuri.

Exprlmîndu-ne deplina noastră 
adeziune față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, dînd glas, și în aceste mo
mente, celor rpai alese sentimente 
de stimă, dragoste și respect pe 
care le nutrim față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, noi, toți fiii Mehedințlu- 
lui, vă asigurăm că vom munci fără 
preget, la fel ca întreaga noastră 
națiune socialistă, pentru a înfăptui, 
în mod exemplar, toate obiectivele 
stabilite în comun între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom consacra toate eforturile, 
toate energiile înfăptuirii integrale 
a prevederilor actualului cincinal, 
fiind convinși că in felul acesta ne 
aducem o contribuție tot mai 
însemnată în vasta operă de înflo
rire și propășire a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Vedem în rezultatele acestei vizite 
o nouă și remarcabilă contribuție a 
dumneavoastră la dezvoltarea conti
nuu ascendentă a relațiilor româno- 
bulgare. noi orizonturi și mai largi, 
deschise colaborării, extinderii și am
plificării legăturilor trainice dintre 

cele două națiuni socialiste — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.

Ne exprimăm și cu acest prilej to
tala noastră adeziune la politica 
profund științifică internă și externă 
a partidului și statului nostru, la ela
borarea și înfăptuirea căreia dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. vă aduceți o contribuție 
inestimabilă. Permiteți-ne să dăm 
glas întregii noastre gratitudini, min- 
driei de a vă avea în fruntea parti
dului și statului nostru.

Urmînd neabătut exemplul dum
neavoastră de dăruire și abnegație 
revoluționară, de înflăcărat patriot 
și internaționalist consecvent, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
județul Maramureș, în frunte cu co
muniștii, nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor mobilizatoare ce ne revin 
din actualul plan cincinal, contribu
ind astfel la transpunerea în practică 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului.

Permiteți-ne să dăm expresie —se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
— celor mai vii sentimente de sa
tisfacție pe care, asemenea întregu
lui nostru popor, le încearcă comu
niștii și toti cei ce trăiesc și muncesc 
pe aceste minunate plaiuri străbune, 
pentru rezultatele rodnice cu care s-a 
încheiat vizita de prietenie pe care 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. în Bulgaria

vecină și prietenă — eveniment ce a 
consolidat și mai mult tradiționalele 
și amplele raporturi frățești și de 
colaborare dintre partidele și țările 
noastre. .

Noua vizită pe care ați întreprins-o 
în Bulgaria este menită să contribuie, 
în același timp, prin bilanțul ei deo
sebit de bogat, la creșterea influen
tei socialismului în lume, la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a în
țelegerii și bunei vecinătăți și. pe 
această cale, la promovarea secu
rității europene, la solidaritatea miș
cării comuniste și muncitorești Inter
nationale. a tuturor forțelor demo
cratice. revoluționare. antiimperiâ- 
liste în lupta pentru pace, democra
ție. socialism.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți 
oamenii muncii sătmăreni — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — iși vor intensifica eforturi
le. punîndu-și întreaga energie și pri
cepere în slujba înfăptuirii exempla
re a sarcinilor ce ne revin în actualul 
cincinal, a realizării neabătute a 
grandiosului Program al partidului de 
edificare a societății socialiste și co
muniste a patriei scumpe, de înălțare 
a ei tot mai demnă și strălucitoare 
în lumea contemporană — operă că
reia îi dedicați pilduitor întreaga 
dumneavoastră existență și activitate 
în admirația și prețuirea întregii 
omeniri.

Ne exprimăm din adîncul inimii 
deplina aprobare față de rezultatele 
acestui nou și rodnic dialog la nivel 
înalt — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R.

Manifestările de stimă și prețuire 
cu care ați fost înconjurat pretutin
deni, convorbirile la nivel înalt con
stituie un eveniment marcant, cu 
importante semnificații, exprimînd 
voința nestrămutată a ambelor țări 
și popoare de a aprofunda și diver
sifica relațiile tradiționale de priete
nie și bună vecinătate. Vizita se în
scrie ca o nouă și evidentă confirma
re a voinței comune de a contribui la 

'adîncirea procesului destinderii, la 
lupta pentru consolidarea păcii și 
securității. în spiritul aspirațiilor de 
progres social în lume, de colaborare 
rodnică între popoare.

Și de această dată, vizita a scos 
In evidență prestigiul de care vă 
bucurați pe toate meridianele globu
lui, ca una din cele mai proeminente 
personalități ale contemporaneității, 
fermitatea cu care militați pentru 
stabilirea unor relații frățești cu 
toate țările vecine, pentru colabo
rare și înțelegere pașnică între toate 
națiunile, pentru pace și progres.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
nostru — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R. — iși exprimă profunda 
satisfacție pentru rezultatele deose
bit de fructuoase ale recentei vizite 
de prietenie pe care ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Bulgaria.

Discuțiile purtate și înțelegerile 
pe care le-ați realizat cu conducerea 
de partid și de stat din țara vecină 

și prietenă sînt o dovadă a noului 
tip de relații, bazate pe principiile 
respectării independenței și suvera
nității naționale, ale neamestecului 
în treburile interne și întrajutorării 
tovărășești, pentru care dumneavoas
tră militați neabătut și care contri
buie la creșterea tot mai puternică 
a prestigiului României socialiste, al 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Ne bucură nespus faptul că obiec
tivele economice, schimburile comer
ciale ce urmează să fie înfăptuite 
de cele două țări vor cunoaște o 
mai mare dezvoltare, relațiile de co
operare se vor lărgi necontenit spre 
binele și bunăstarea popoarelor ro
mân șl bulgar.

Ne angajăm ca în tot ce gîndim 
și înfăptuim să ne situăm la nive
lul înaltelor exigențe pe care dum
neavoastră le imprimați cu atîta 
clarviziune și patos revoluționar pen
tru îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor acestui an, ale întregului cin
cinal în actuala etapă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Prin activitatea desfășurată în tara 
vecină, prin dialogul purtat cu to
varășul Todor Jivkov. prin întreaga 
desfășurare a vizitei de prietenie în 
Bulgaria — se 6pune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R. — ati scris. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. o nouă pagină în 
bogata cronică a legăturilor tradițio
nale româno-bulgare. a bunelor 

raporturi existente între cele două 
țări și popoare. Ca militant eminent 
pe plan international, neobosit si dîrz 
luptător pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie cu 
toate țările socialiste, pentru un cli
mat de apropiere și înțelegere între 
state, ati reafirmat hotărirea neclin
tită și statornica noastră dorință de 
pace, de înlăturare a conflictelor, de 
întronare a noii ordini economice si 
politice în lume, de creare a condi
țiilor ca fiecare popor să-și constru
iască independent și suveran un 
viitor fericit.

Ne exprimăm încă o dată adeziu
nea totală la politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru, 
politică pătrunsă de adine patriotism 
și internaționalism consecvent si vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a contribui, alături 
de întregul popor, la ridicarea pa
triei pe noi culmi de civilizație și 
progres.

împreună cu Întreaga noastră na
țiune socialistă, milioanele de țărani 
oooperatori. toti lucrătorii ogoarelor 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au urmărit cu 
viu interes vizita întreprinsă de dum
neavoastră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Populară Bulgaria — se a- 
rată in telegrama adresată de CON
SILIUL UNIUNII NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE.

Vizita a dat expresie relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
pe multiple planuri dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre țările și popoarele 
noastre. Ea a confirmat incă o dată 
imensul prestigiu de care vă bucu
rați pe toate meridianele globului ca 
proeminentă personalitate a vieții 
politice internaționale, datorită con
secventei. clarviziunli și spiritului re
voluționar cu care militați în ve
derea aplicării neabătute a principii
lor politicii externe a partidului și 
statului nostru, datorită activității 
neobosite puse în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului, păcii și în
țelegerii între popoare.

Reafirmînd și cu acest prilej ade
ziunea totală la politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru, 
țărănimea vă adresează dumneavoas

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au mai sosit telegrame din partea unor ministere, 
instituții centrale, organizații de masă și obștești, a numeroase între
prinderi industriale, institute de studii șl proiectări, cooperative agri
cole de producție, uniuni de creație, instituții de cultură, invățămint 
și presă, precum și din partea a numeroase comitete municipale, oră
șenești și comunale de partid.

În telegrame se exprimă deplina aprobare și satisfacție față de re
zultatele remarcabile ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
R. P. Bulgaria — contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre România și Bulgaria, dintre popoarele român și 
bulgar. Manifestindu-și deplina adeziune la politica internă și externă 
a partidului și stalului, cetățenii patriei — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — își reînnoiesc angajamentul de a face totul 
pentru traducerea in viață a hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a Programului partidului de edificare a socialismului și comunismului 
pe pămintul României, pentru creșterea contribuției țării noastre Ia 
cauza generală a socialismului, progresului și păcii in lume.

tră. mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu. cele mai vii mulțumiri 
pentru modul strălucit in care con
duceți destinele națiunii noastre so
cialiste in mersul ei neabătut spre 
comunism, pentru neprețuita contri
buție pe care o aduceți la ridicarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
Civilizație.

Dînd glas sentimentelor de pro
fundă stimă si admirație ne care în
tregul popor le nutrește fată de 
dumneavoastră, eminent conducător 
de partid si de stat si revoluționar 
internationalist, comuniștii, toti cei ce 
lucrăm in MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, împreună 
cu slujitorii scolii românești, ne ex
primăm deplina adeziune si recunoș
tință pentru activitatea rodnică și re
zultatele obținute cu prilejul vizitei 
ne care ati întreprins-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Populară Bulgaria. L T,

Expresie elocventă a politicii con- ' 
secvențe a partidului și statului nos
tru de întărire a prieteniei si colabo
rării cu toate statele socialiste, pe 
baza respectării principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc si întrajutorării tovără
șești. noul dialog româno-bulgar va 
determina amplificarea relațiilor eco
nomice. politice si culturale, va con
tribui la consolidarea climatului de 
conlucrare si pace din Europa, ofe
rind. totodată, un exemplu de înțele
gere intre popoare.

Exprimindu-ne încă o dată atașa
mentul profund fată de tot ceea ce 
întreprindeți pentru apărarea intere
selor fundamentale ale poporului, ale 
cauzei socialismului în lume si păcii, 
vă încredințăm, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, că toti cei 
ce activăm în învătămînt vom înde
plini cu spirit de răspundere sarci
nile mari ce ne revin, vom transpune 
exemplar in practică prevederile 
Legii educației și învătămîntului. 
ridicînd pe noi trepte calitative in
struirea profesională si educarea co
munistă a tinerei generații, pregătirea 
ei multilaterală pentru muncă si 
viată, pentru progresul si prosperita
tea României socialiste.

În numele întregului personal sani
tar, biroul executiv al consiliului de 
conducere al MINISTERULUI SĂ- 
NĂTĂȚn și comitetul de partid vă 
adresează, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele • mai 
fierbinți felicitări pentru rezultatele 
vizitei de prietenie pe care ati fă
cut-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Bulgaria, vizită care slujește adlncl- 
rii prieteniei dintre eele două po
poare. colaborării și Înțelegerii între 
țările socialiste. Intre toate țările 
lumii-.

Alături de întregul popor, noi. per
sonalul sanitar, dăm o înaltă apre
ciere modului în care acționați cu 
clarviziune și cutezanță revoluționară 
pentru afirmarea politicii înțelepte 
a partidului și statului nostru, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor cu 
care este confruntată lumea de astăzi. 
Subscriem din toată inima poziției 
dumneavoastră ferme și consecvente 
pentru înfăptuirea dezarmării și li
chidarea oricăror pericole de război, 
pentru ca toți oamenii de pe pămînt 
să nu mai sufere de pe urma războa
ielor. iar știința și cultura, bineface
rile civilizației să fie puse la înde- 
mîna tuturor.

Folosim și acest prilej, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru a ne reafirma angajamentul 
solemn de a depune întreaga noas
tră pricepere și energie pentru trans
punerea in viață a politicii sanitare 
a partidului, să contribuim într-o mă
sură și mai mare la apărarea sănă
tății tuturor oamenilor muncii, să ne 
perfecționăm activitatea în toate do
meniile. să corespundem pe deplin 
încrederii pe care partidul, dumnea
voastră personal, o acordați vieții și 
muncii noastre, sănătății intregulul 
popor.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
COMBINATUL SIDERURGIC RE
ȘIȚA au luat cunoștință cu vie sa
tisfacție de rezultatele vizitei efec
tuate recent de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în tara prietenă si veci
nă.

Primirea făcută reflectă stima și 
prestigiul de care se bucură Româ
nia pe plan international, dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ceea ce ne 
mobilizează și pe noi. comuniștii, 
oamenii muncii din cetatea de foc a 
Reșiței, alături de întregul popor, la 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin in 
acest an de mare însemnătate isto
rică pentru poporul român, an în 
care vor avea loc cea de-a XXXV-a 
aniversare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă si cel de-al XII- 
lea Congres al P.C.R.

Vă asigurăm că angajamentele 
luate cu ocazia adunării generale a 
oamenilor muncii de a da peste plan 
importante cantități la producția fi
zică și de creștere a eficientei în
tregii activități economice să le în
deplinim cu succes, adueîndu-ne în 
acest fel contribuția la realizarea 
programului suplimentar stabilit de 
Conferința Națională a partidului.
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Copilul, 
ghioceii 
și noaptea

Un băiețel de 9 ani. din 
eleni, județul Gorj, a plecat
gur-singurel spre pădure după... 
ghiocei. Cu cit ii căuta mai 
abitir pe vestitorii primăverii, cu 
atit se afunda mai adine in pă
dure. Pină la urmă, s-a rătăcit. 
Au pornit pe urmele lui cițiva 
oameni, apoi mai mulți, apoi... 
Apoi, li s-au alăturat un grup 
de mineri care tocmai ieșiseră 
din șut. După aproape o noap
te întreagă de căutări febrile, 
copilul a fost găsit incotoșmă- 
nat in șubele unor muncitori fo
restieri, care-l găsiseră șt îl adă
postiseră in culcușurile lor.
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Alo, se aude ?
In fața clădirii telefoanelor din 

Ploiești se află 10 (zece) cabine 
pentru convorbiri interurbane. 
Am încercat să dăm un telefon 
de la una din cabine. Aparatul 
'U. funcționa. Ne-am dus la a 

doua cabină. Pe ușă scria : „Nu 
funcționează". Ne-am dus la a 
treia cabină. Scria la fel. Ne-am 
dus la a patra cabină. Scria „de
fect". Ne-am dus la a cincea 
cabină. Idem... Din cele 10 (zece) 
cabine funcționau numai 2 (două) 
aparate. Și asta se intimplă ușă 
in ușă cu clădirea telefoanelor.

Dumneavoastră la ce telefon 
vorbiți, tovarășe director 7
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Discuție 
„tare"

Ca să încheie o discuție „foar
te tare", avută cu un consătean 
al său. Alexandru Orban din 
Dumbrăveni, județul Sibiu, a 
găsit cu cale să folosească drept 
„argumente"... pumnii. Așa se 
face că, fără să mai stea pe gin- 
duri, i-a aplicat citeva lovituri 
exact peste mina pe care omul 
o avea în curs de vindecare 
după o fractură suferită cu vreo 
două luni în urmă. Cum mina 
i-a fost din nou fracturată, ca
zul a ajuns la tribunal. Pentru 
infracțiunea de vătămare corpo
rală, Alexandru Orban a fost 
condamnat la un an închisoare.
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Jovial, 
manierat...
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In timp ce un cetățean, 
nume I. Crețeanu, se afla 
restaurantul gării din Brașov, 
in fața unei sticle de bere, s-a 
apropiat de el un bărbat care, 
jovial și manierat, i-a cerut per
misiunea să se așeze la aceeași 
masă. Apoi s-a recomandat : 
Gheorghe Mihăilescu din Zăr- 
nești. Din vorbă-n vorbă și din... 
pahar în pahar, cei doi s-au 
împrietenit repede șt s-au ame
țit și mai repede. Tirziu. cînd au 
plecat din local, prof ițind că
prin preajmă nu se afla nimeni, 
Gh. Mihăilescu i-a aplicat „prie
tenului" o lovitură zdravănă, 
după care i-a luat din buzunar 
toți banii pe care ii avea, ca și 
tranzistorul. Ajuns in fața in
stanței de , judecată, aceasta l-a 
condamnat la trei ani și jumă
tate închisoare. Sentința a rămas 
definitivă.
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Cine-a pus 
bufetu-n
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In mod normal și legal, după 
încheierea programului de mun
că, șoferul Petru Chiriac trebuia 
să ducă autocamionul 21-SB-2077 
în garajul autobazei din Mediaș, 
de care aparținea. Dar in calea 
lui Petru Chiriac a apărut un 
bufet. Bufetul avea bere, iar 
lui ii lăsa gura apă. A băut pină 
n-a mai putut, cu atita sete, 
înverșunare și grabă, de parcă 
intraseră xilele-n sac.

Zilele nu intraseră-n sac, dar 
el a intrat la apă. Si la propriu, 
și la figurat. Pentru că, urcin- 
du-se la volan in starea in care 
se afla, cum drumul spre garaj 
trecea pe lingă Tirnava Mare, 
la un moment dat, P.C. a pier
dut controlul volanului și s-a 
pomenit in apa riului. Cum 
camionul lipsise de la lecția de 
natație. a fost dus la... repara
ție, iar PC. a ajuns in fața 
stanței de judecată.

in-

I Croitor

I
de lux

al 
co

I
I
I
I
I
I
i
I
I

ta atelierul de croitorie 
cooperativei de consum din 
muna Drăguțești, județul Gorj, 
a început să lucreze ca gestio
nar un anume Constantin Niță, 
de prin Tlrgoviște. După ciim ne 
spunea președinta cooperativei, 
Maria Dinoiu, respectivul a fost 
angajat pe baza unei cereri și, 
mai ales, a cuvintului său de 
onoare, precum că ar fi un croi
tor „a-ntiia“.

Odată instalat, Niță a pavoa
zat atelierul cu un anunț pro
mițător : „Executăm la coman
dă, cu materialul clientului sau 
al unității, îmbrăcăminte din 
piele și stofă pentru bărbați, 
femei și copii". Ce mai : croi
torie de lux. Sătenii s-au dus, 
care cu bani, care cu blănuri și 
stofe, pentru a le lua măsura. 
După exact o lună de zile, ia-l 
pe Niță de unde nu-i. Dispăru
se cu toată „agoniseala" in va
loare de peste 25 000 lei, din 
care nu lipseau nici materialele 
pentru îmbrăcămintea coman
dată de înseși... președinta co
operativei.
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șl corespondenții „Scînteii" |

Nu s-ar fi evitat sancțiunea
daca se auzea la timp

cuvintul criticii?
întîi de toate, faptele. în urmă cu 

cîtva timp, în conducerea primăriei 
orașului Predeal a fost luată o mă
sură disciplinară care, pentru multi, 
n-a constituit o surpriză : loan Fu- 
nieru a fost demis din postul de vi
cepreședinte al consiliului popular. 
Motivele ? Un șir de abuzuri de func
ție săvîrșite în folos personal. Mai 
precis : Funieru și-a construit o vilă 
somptuoasă în satul natal, Milcov, 
din județul Vîlcea, cu materiale defi
citare, achiziționate și prelucrate pe 
căi și Ia prețuri, să le spunem așa, 
„obscure” și transportate la „șantie
rul” vilei cu autovehiculele primăriei 
din Predeal în condiții de încălcare 
a legii.

Prin urmare, demiterea fostului vi
cepreședinte n-a reprezentat o sur
priză. și aceasta deoarece în orașul 
Predeal se știa de destul de multă 
vreme că loan Funieru — sub tutela 
fostului primar, Nicolae Rozorea, 
compromis și el prin fapte incompa
tibile cu principiile și normele eti
cii comuniste, fapte ce i-au atras o 
severă sancțiune de partid — se deda 
la tot felul de acte abuzive. Proble
ma ce ne-a preocupat, în timp ce ne 
edificam asupra „cazului Funieru” și 
stăteam de vorbă cu tovarăși ce dețin 
de mulți ani posturi de răspundere 
în cadrul consiliului popular Predeal, 
a fost : de ce nu și-au exprimat, răs
picat și la timp, un punct de vedere 
principial față de modul în care Fu
nieru „amesteca” interesele sale per
sonale cu interesele obștii, acordînd 
adesea prioritate celor dinții ?

— Tovarășe Marin Negoiță, în ca
litate de membru al comitetului exe
cutiv al consiliului popular ați votat 
inițial pentru adoptarea unei decizii 
de imputare a costului transporturi
lor ilegale făcute cu mașinile primă
riei către „șantierul” din Vîlcea al 
lui loan Funieru, iar, după aceea, la 
comisia de judecată, unde aveați 
mandatul de a apăra interesele con
siliului popular, ați cerut... anularea 
imputării. Cum explicați o asemenea 
„cotitură de 180 de grade” a atitudi
nii dumneavoastră ?

E necesară, aici, o precizare : tova
rășul Negoiță fusese, în perioada a- 
mintită, și secretarul organizației de 
bază din aparatul consiliului popular.

— Nu mi-am dat seama — ne răs
punde interlocutorul, un om cu înfă
țișare severă, care nu lasă deloc im
presia unui naiv, lipsit de cunoaște
rea vieții și a oamenilor — că fap
tele săvîrșite de Funieru pot avea o 
asemenea gravitate (?!).

— Bine, dar era vorba de Încălcări 
flagrante ale legii, de abateri de la 
principiile 
comunist...

— Luate 
ce trebuiau 
mari și asta m-a indus in eroare, 
făcîndu-mă să nu acord importanță 
acestor fapte...

Din păcate, acest argument — al 
„sumelor mici” — a revenit și în dis
cuțiile cu alți interlocutori care, la 
fel ca și Marin Negoiță, „închiseseră 
ochii” la abuzurile săvîrșite de Fu
nieru. Ca și cum atitudinea de in
transigență, de neîmpăcare față de 
nesocotirea legii, spiritul critic into
lerant față de lipsuri și abateri ar

și normele Codului etic
fiecare în parte, sumele 
imputate nu erau prea

trebui să se manifeste doar de la... 
o anumită sumă în sus!

— Știți — ne spunea tovarășul 
Constantin Neamțu, de asemenea 
membru al comitetului executiv al 
consiliului popular — era greu de 
crezut că un om cu funcția lui loan 
Funieru se poate deda la asemenea 
abuzuri...

Poate că „ingenuitatea" cu care 
tovarășul Neamțu își rostise „argu
mentul” ni ș-ar fi părut convingă
toare dacă interlocutorul nostru n-ar 
fi fost însuși... comandantul miliției 
din orașul Predeal, adică tocmai omul 
învestit în principal cu misiunea de 
a veghea la stricta respectare a legii, 
de a lua măsurile cuvenite împotriva 
celui ce o încalcă, indiferent de func
ția pe care o ocupă 1

— Am atras atenția lui Funieru că 
faptele pe care le săvîrșește nu sint 
conforme nici cu legea, nici cu mo
rala noastră, dar, e drept, am făcut-o 
numai între patru ochi... — ne 
spunea tovarășul Dumitru Ene, secre
tarul comitetului executiv al consi
liului popular.

O asemenea optică privind „critica 
între patru ochi” — mai ales din par
tea unui om care e de aproape trei 
decenii membru de partid și lucrează 
de 38 de ani în administrația de stat 
— ni s-a părut cel puțin ciudată. 
De altminteri, această modalitate de a 
critica „în spatele ușilor”, departe de 
ochii și urechile obștii, ale opiniei pu
blice — singura îndreptățită să ju
dece gradul de gravitate al unor ast
fel de fapte — nu are nimic comun 
cu exigențele principialității comu-

niște, cu cerința, înscrisă în Statutul 
partidului, de a lua atitudine critică 
fermă, fără menajamente, față de tot 
ce lezează interesele colectivității.

...La sfîrșitul investigației noastre, 
tovarășa Ana Bratu, noua și energi
ca primăriță a Predealului, ne-a in
vitat să vizităm remiza de autove
hicule a primăriei. Am urmat-o. Și 
ce ne-a fost dat să vedem ? Sub ce
rul liber, o caroserie ca un schelet 
descărnat : din ceea ce fusese, nu
mai in urmă cu doi ani. un autove
hicul utilitar în bună stare, dispăru
seră nu numai piese Izolate, ci în
tregi subansamble.

— De ce v-am invitat aici ? — ne 
spunea cu amărăciune în glas tova
rășa Bratu. Pentru că întreagă a- 
ceastă operație sistematică de des
compunere. pînă la distrugerea to
tală. a acestei mașini s-a petrecut 
sub oblăduirea lui Funieru. care răs
pundea direct de acest sector, și in 
climatul de indiferență, de „închide
re a ochilor”, la care 
mulți din jurul lui. Și „—
„poveste” de acest gen. în fond, după 
părerea mea, ceea ce ’ .
tat (și ceea ce ar mai trebui să i 
se impute) lui Funieru, ca și lui 
Rozorea. de altfel, nu e numai ten
dința de înavuțire fără scrupule, ci 
și efectul acesteia — gravele preju
dicii materiale și morale pe care, tot 
ce e legat de această tendință, le pro
duce avuției obștești, bunului mers 
al treburilor colectivității.

„Cazul Funieru” ne-a interesat nu 
în sine, ci tocmai prin aspectul său 
de „revelator” al unei probleme etice 
de deosebită însemnătate pentru com
portarea de care trebuie să dea do
vadă comuniștii în toate împrejurările 
muncii și vieții lor de zi cu zi. A a- 
dopta o poziție limpede, răspicată — 
și mai ales Ia vreme, atunci cînd 
abaterile de la normele morale se află 
în stare incipientă și pot fi încă „înă
bușite în fașă”, nu după ce au luat 
proporții și, mai ales, nu după ce au 
fost scoase la lumină de organele su
perioare de partid și de stat — în
seamnă a contribui cu hotărîre la 
consolidarea unui climat de intransi
gentă și puritate morală in toate ve
rigile și la toate eșaloanele, a face 
să triumfe pretutindeni, în toate îm
prejurările, etica și echitatea socia
listă.

Victor BÎRLĂDEANU 
Nicolae MOCANU

• Intre oglinzi paralele : SCALA
— 15; 17,30; 20, GLORIA — 15;
17.30; 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, MELO
DIA — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• S tir și tul „Împăratului” din tai
ga : VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15: 
17,30; 20.
• A fost odată in clasa I :
PURI NOI — 15; 17.30; 20.
• Șeriful din Tennessee : 
CEAFARUL — 15; 17,30; 20, 
TIVAL — 15; 17,45; 20,15.
• Explozie In Marea Egee 
NEMA STUDIO — 16; 18: 20, 
RITA — 15; 17,30; 20.
• Condurul șl trandafirul — 15, 
Dueliștii — 18; 20 : DOINA.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30; 17,30; 20,15.
• Aurul lui Maekenna : VOLGA
— 15; 17,30; 20.
• Vreau să vă văd : BUCEGI — 
15; 17,30; 20.
• Poliția este Învinsă I EXCEL
SIOR — 15; 17; 19; 20,45. AURORA
— 15: 16.45; 18,30; 20,30, FLAMURA
— 15: 17; 19; 20,45.
• Vlad Tepeș : LIRA — 15,30; 19, 
COTROCENI — 15,30: 19.
• Prefectul de fier : GRIVITA — 
15; 17,30 : 20, MODERN — 15; 17,30; 
20.
• Excursie ciudată : POPULAR — 
15; 17,30; 20.
• Detectiv particular l BUZEȘTI

’ 20,45, FLOREASCA

HM-

LU-
FES-

: Cl- 
MIO-

s-au pretat 
nu e singura
i s-a impu-

— 15; 17; 19;
— 15; 17,45; 20.
• Marisia și Napoleon — 11,45,
Spellbound — ' " “ ................
(ambele serii)
TEC A.
• Drumuri tn cumpănă : DRU
MUL SÂRB — 15; 17,30; 20, TOMIS
— 15; 17,30; 20.
• Animalul : DACIA — 15; 16,45; 
18,30; 20,15.
• Front in
GIULEȘTI — . .
• Acel blestemat tren blindat i 
FERENTARI — 15; 17,30 : 20.
• Totul pentru fotbal : PACEA — 
15; 17,30; 20, COSMOS — 15: 17,30; 
20.
• Insule tn derivă s VIITORUL — 
15: 17,30 : 20.
• Valsul absolvenților s FLACA- 
RA — 15: 17.30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : MUNCA — 15: 17.30; 20.
• Ecaterlna Teodoroiu : PRO
GRESUL — 15; 17,30; 20.
e Conspirația tăcerii: ARTA — 
15; 17,30; 20.

14; 16.15, Mizerabilii
— 18,30 : CINEMA-

spatele frontului i
15,30; 19.

teatre

ÎN R. D. GERMANĂ

„Zilele prieteniei 
și culturii românești"
La începutul lunii martie se vor 

desfășura în R.D. Germană „Zilele 
prieteniei si culturii românești”, ma
nifestare la care își dau concursul 
valoroase colective artistice și 
reputat! oameni de cultură din tara 
noastră. Astfel, ansamblul de balet 
al Operei Române din București va 
prezenta mai multe spectacole la Ber
lin și Erfurt cu „Lacul lebedelor” și 
o seară alcătuită din baletele „Poem 
bizantin” de Doru Popovici, „Timpul 
cerbilor” și „Pacea” de Tiberiu Olah. 
„Carmen” de Bizet-Scedrin. în cadrul 
schimburilor directe cu Teatrul din 
Weimar. Teatrul Național din Iași va 
susține în acest oraș și la Cottbus 
spectacole cu piesele „Acești nebuni 
fățarnici” de Teodor Mazilu si „Că
pitanul din Kopenick” de Cari Zuck- 
mayer. După ce va concerta la Mag
deburg. Halle. Leipzig, Erfurt, Or
chestra de cameră a Filarmonicii 
din Brașov, dirijată de Ilarion Iones- 
cu-Galați, își va da concursul la în
chiderea „Zilelor prieteniei și culturii 
românești” de la Berlin. La mani
festări va participa, de asemenea, 
corul conservatorului din Cluj-Na- 
poca prezent și la Bienala de mu
zică contemporană de la Berlin.

Arta plastică și arta populară ro
mânească vor fi reprezentate prin 
citeva expoziții, intre care cea inti
tulată „Chipuri și imagini in pictu
ra contemporană românească”, reu
nind aproape 60 de lucrări semnate 
de 14 autori dintre cei mai repre
zentativi artiști plastici din țara noas
tră. Programul „Zilelor prieteniei și 
culturii românești” cuprinde, de ase
menea;-și alte manifestări.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 
tori“. „Cei de pe Caine" 

12,00 Telex
17,00 Telex
17,05 Emisiune in limba germană
19,00 _ ......................................
19,05

21,50 O artă pe măsura timpului nostru.
Compozitorii răspund chemării 
secretarului general al partidului. 
Participă : Theodor Grigoriu, Irina 
Odăgesf-U-Tutuiănu, Vasile Tomes- 
cu, Radu Paladi

22,15 Telejurnal

• Teatrul Național București (sala
mică) : Gaițele — 16; 20, (sala
Atelier) ; Zoo-— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : DANIEL NAZA
RETH (india). Solist : VIRGIL SI- 
MONIS — 20.
• Opera Română : Rlgoletto — 19.
• Teatrul de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Casa cea nouă — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
© Teatrul de comedie
19,30.
a Teatrul „Nottara” 
gheru) : Jocul — 19, 
dlo) : Craii de curtea
• Teatrul Giuleștl

: Cinema

ac- PROGRAMUL 2
17,90 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical” 
Blocnotes
Caseta cu Imagini 
Ansambluri folclorice 
1001 de seri
Telejurnal 
Radar pionieresc

17,40
18,00
19,00
19.20
19,30
20,00 _______________ _
20,15 Pagini celebre, interpret! contem

porani
21.00 Emisiune literară
21.20 Telex
21.25 Studio liric ’79

(sala Ma-
(sala Stu- 
veche — 19. 

_ ______ ____ (sala Glu-
leștl) : Rochia și autograful —
19.30, (sala Majestic) : O familie 
îndoliată — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —*
10.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu” : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română” : Așa se clntă pe la noi 
— 19.30. k
• Teatrul „Ion Creangă” ; Scufița 
cu trei iezi — 10, Cine se teme de 
crocodil 7 — 17.
• Teatrul „Țăndărică” : Pescarul 
și norocul — 9.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

19.20
19,30
20,00
20.20 Film artistic : „Imposibila poveste 

de dragoste". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor poloneze

Rezultatele tragerii Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
100! de seri 
Telejurnal 
Viitoare orașe

S-a ridicat cortina primului teatru 
popular cu stagiune permanentă

Ideea unui teatru 
popular cu stagiune 
permanentă Ia Zalău 
este mai veche. în
cercări s-au mai fă
cut, dar de această 
dată Casa de cultură a 
sindicatelor și-a asu
mat primul rol. acela 
de organizator consec
vent și responsabil al 
unui asemenea act de 
o importanță deosebită 
pentru viata artistică a 
orașului. în sfîrșit, cor
tina primului teatru 
popular cu stagiune 
permanentă s-a ridi
cat. Premieră ; „Acești 
îngeri triști” a binecu
noscutului scriitor D. R. 
Popescu. Actorii? Șase 
oameni inimoși de di
ferite profesii. îndră
gostiți de teatru : Du
mitru Mircea, psiho
log, Olimpia Andrei, 
bibliotecară, Viorel 
Cristea. muncitor. Do
rin Tulai, programator.

Emil Cosma. profesor, 
și Ileana Mastan, 
funcționară, selectați 
de tinărul și talenta
tul regizor Mihai Lun- 
geanu, de la teatrul 
„Valea Jiului” din Pe
troșani. venit aici îm
preună cu scenograful 
Radu Corciova. de la 
teatrul Maria Filotti” 
din Brăila, să ajute, 
să-și pună în valoare 
cunoștințele, să facă 
un lucru bun. Și au 
făcut. Personajele lui 
D. R. Popescu au prins 
viață pe scena Casei 
de cultură a sindicate
lor. oferind spectatori
lor o pasionantă dezba
tere despre profilul 
moral al omului nou.

Publicul din Zalău, 
care s-a dovedit întot
deauna un participant 
activ la dezbaterea 
scenică, are acum ac
torii săi, un teatru al 
său, pe care l-a aplau

dat îndelung la pre
mieră (20 februa
rie a.c.).

Este un prim pas. 
făcut cu pasiune și 
multă dăruire, un pas 
ce va fi urmat de pu
nerea in aplicare a 
unui șir întreg de 
spectacole teatrale.

în același timp, este 
o dovadă elocventă 
că atunci cînd efortu
rile profesioniștilor se 
conjugă cu cele ale 
amatorilor. cînd se 
acționează cu respon
sabilitate. succesul nu 
se lasă așteptat.

Alăturîndu-ne nu
meroșilor iubitori ai 
teatrului din Zalău, să 
adresăm protagoniști
lor felicitări și un 
drum plin de succese.

Ion MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Turneul Teatrului municipal 
din Malmo

Ne vizitează țara — 
prezentînd spectacole 
la București și Brașov 
— Teatrul municipal 
din Malmo. Un tea
tru înființat în 1944 și 
condus timp de cinci 
ani de Ingmar Berg
man. care aborda aici 
„Faust”, „Mizantro
pul”, „Peer Gynt” etc.

Din variatul reperto
riu care include piese 
de Ibsen, Gorki, Gar
cia Lorca. Jarry, Ev. 
Șvarț s-a ales pen
tru turneul în Româ
nia o piesă celebră a 
și mai celebrului scri
itor suedez August 
Strindberg. O opțiune 
în care cultul marelui 
clasic se îmbină cu 
strădania artiștijor 
suedezi de a reflecta 
problemele — morale 
și sociale — ale celor 
cărora li se adresează.

Ni s-a prezentat 
„Dansul morții” — 
piesă scrisă în 1900, 
după „Visul” și „Dru
mul Damascului” cu 
care Strindberg reia un 
motiv cheie al operei 
sale, dezvoltat în pe
rioada 1887—1888. Un 
motiv care coincide — 
surprinzător — cu o 
temă centrală a dra
mei și a filmului sue
dez contemporan ilus
trat cu strălucire de 
Bergman. Este vorba 
de eterna istorie a 
cuplului pe care 
Strindberg a trăit-o și 
a înțeles-o, condițio- 
nînd-o doar In parte 
social, ca pe o unire 
hrănită fatalmente de 
sentimentele contrare 
ce se cheamă și se 
macină, se distrug re
ciproc, ale dragostei și 
urii, ale grijii și indi
ferenței, ale dialogu
lui posibil și incomu- 
nicabilității, ale vieții 
împreună și însingu
rării — accentele că-

zînd fără excepție pe 
fața neagră a meda
liei.

Surprinzînd o felie 
de viață (cu precizie 
naturalistă), utilizind 
fără pudori date și 
sugestii biografice, 
îmbinînd studiul psi
hologiei individuale cu 
cel al motivării so
ciale, și adăugindu-le 
o concepție mistică a 
damnării pentru păca
tul inițial — Strind
berg tindea să comu
nice o esență a con
diției umane. Jan Le
win, regizorul și au
torul adaptării ce stă 
la baza spectacolului 
din Malmd, e preocu
pat să realizeze o ge
neralizare, apelînd la 
factorul timp și suc
cesiunea generațiilor, 
în scenariul său, tri
unghiul Judith. Adolf, 
Allan este asemănător 
celui al căpitanului de 
artilerie Edgar, Alice 
și vărului ei Kurt. 
I2x>late într-o sferă 
intimistă, lipsite de 
orizont real, de idea
luri adevărate, rela
țiile dintre bărbat și 
femeie repetă parcă 
etern blestemul atrac
ției și repulsiei, al 
tandreței și abjecției 
și decad sub legea re
petiției mecanice.

Spectacolul debutea
ză brusc, în plină sta
re conflictuală comu
nicată cu mijloace ac
toricești directe, rea
liste, care — contrar 
ascetismului la care 
ne așteptăm — nu re
fuză plasticitatea si 
chiar pitorescul ca
racterizărilor ușor în
groșate. Actorii nu 
joacă semnificații mai 
adinei, ci datele ime
diate ale caracterelor, 
ale rolurilor. Persona
jele lor nu mai păs
trează aparențele. Ne

liniștea se traduce 
prin agitație. Frica și 
ura schimonosesc fe
țele, dau privirilor 
Alicei (Betty Tuven) 
o nuanță de nebunie. 
Atmosfera cu care iau 
contact îi face pe 
Kurt (Gote Fyhring) 
șl pe Allan (jucat de 
Christian Zell, tînăr 
actor cu mijloace de 
expresie concise și 
puternice, remarcabil 
în rolul tînărului) să 
treacă brusc de la 
perplexitate la dispe
rare. Deosebită ni s-a 
părut în spectacolul 
suedez interpretarea 
pe care Birgltta San- 
derberg a dat-o Ju- 
ditei (compunînd mo
dern o stare si su- 
gerînd fin straturi
le oscilațiilor și ten
siunilor) și mai ales 
creația originală, sub
tilă, de mare plastici
tate și incontestabilă 
complexitate a lui 
Gunnar Ohlund.

Colectivul Teatrului 
municipal din Malmb 
a mai prezentat in 
cadrul turneului un 
balet după „Domni
șoara Iuiia” de Strind
berg și incă un balet 
„Adam și Eva”. Core
grafia ambelor spec
tacole a fost semnată 
de cunoscuta Birgit 
Cullberg.

Printre interpreți : 
Jette Nejman, Eske 
Michal Gniewaszewski, 
Monica Ukielska.

Am putut avea ast
fel o imagine intere
santă și concludentă a 
viei flăcări a artei pe 
care teatrul oaspete — 
care are secții de 
dramă, operă, balet, 
musical si copii — o 
aprinde in Malm'S, cel 
de-al treilea oraș, ca 
mărime, al Suediei.

Natalia STANCU

Cer senin...
Un răspuns bine do

cumentat. cuprinzind 
măsurile concrete a- 
doptate pentru înlătu
rarea poluării mediu
lui înconjurător, prin 
eliminarea apelor uza
te de la întreprinde
rea chimică Mără- 
șești, am primit de 
la Comitetul exe
cutiv al Consiliului 
popular județean Vran- 
cea. în urma cercetă
rilor întreprinse s-a 
constatat că. datorită 
exploatării necores
punzătoare a stațiilor 
și instalațiilor de pre- 
epurare si enurare a 
anelor uzate, atit in
dustriale. cit si orășe
nești. rîul Șiret, in 
care acestea sint de
versate. precum si at
mosfera orașului Mă- 
rășesti si a comunei 
Cosmești Vale, din a- 
propiere. au fost in 
dese rînduri poluate. 
Pentru încălcarea re
petată a normelor le
gale privind protecția 
calității anelor si a 
mediului înconjurător, 
au fost aplicate mai

multe sancțiuni con
travenționale unor lu
crători de la între
prinderea chimică Mă- 
rășești si de la secto
rul de gospodărie co
munală si locativă din 
localitate, iar șeful de 
sector E.G.C.L. și șeful 
stației de epurare oră
șenești au fost înlo
cuit! din funcție.

în vederea preveni
rii poluării apelor 
riului Șiret si a atmo
sferei orașului Mără- 
sesti si a comunei 
Cosmești Vale, s-au 
luat următoarele mă
suri :

1. Pînă la 31 martie 
a.c„ întreprinderea ju
dețeană de gospodărie 
comunală si locativă 
va efectua remedierile 
necesare la postul de 
transformare, pentru a 
asigura două căi de 
alimentare cu energie 
electrică a stației de 
epurare a orașului Mă- 
răsesti, astfel incit a- 
ceasta să funcționeze 
permanent.

2. Conducerea între
prinderii chimice Mă-

răsesti va lua mă
suri tehnico-organiza- 
torice de punere in 
funcțiune, pînă la 31 
martie a.c.. a noilor 
capacități de epurare 
din stația proprie și a 
canalului colector ; iar 
pină la 31 iulie a.c. — 
de executare a decol- 
matării canalului co
lector.

3. I.J.G.C.L.’și între
prinderea chimică vor 
organiza punerea în 
funcțiune a noii capa
cități a stației de enu
rare a apelor din ora
șul Mărășesti (etapa a 
Il-a. treaptă mecanică 
și biologică) in tri
mestrul al IV-lea 1980.

4. Oficiul de gospo
dărire a anelor va ac
ționa permanent pen
tru respectarea strictă 
a prevederilor Legii a- 
pelor si menținerea în 
bune condiții a me
diului ambiant

La o stație 
de pompare

Petre Ștefan, mun
citor la o stație de

pompare a apei din 
cadrul întreprinderii 
canal-apă București, a 
sesizat că întimpină o 
seamă de necazuri la 
locul de muncă, de
oarece a dezvăluit a- 
baterile de la discipli
nă comise de un lu
crător de la stația 
Pantelimon.

Pentru verificarea 
acestei sesizări. Comi
tetul de partid al sec
torului 7 a alcătuit un 
colectiv de activiști 
care s-a deplasat la 
fața locului si a dis
cutat cu muncitorii, 
maiștrii și șefii de 
echipe, precum și cu 
membri ai biroului or
ganizației de partid de 
la stația Pantelimon. 
S-a constatat că Ște
fan Bițoi, care a avut 
mai multe neînțelegeri 
cu autorul scrisorii, a 
executat grilaje si alte 
obiecte pentru locata
rii blocurilor din 
preajmă, folosind apa
ratul de sudură, scule 
și materiale din sec
ție. a permis, cu Îngă
duința conducerii În
treprinderii. ca in in

cinta stației să fie 
parcate, contrar nor
melor legale, autotu
risme ale unor munci
tori și ale altor cadre 
din unitate, a admis 
intrarea unor persoa
ne străine în stație, 
unde se consumau bă
uturi alcoolice. Pen
tru toate acestea, con
ducerea I.C.A.B. a 
dispus mutarea lui Șt. 
Bițoi în alt loc de 
muncă.

Răspunsul mențio
nează. de asemenea, 
că. intrucit țn urma 
cercetării problemelor 
sesizate în scrisoare, 
s-au constatat aspecte 
negative și la alte sta
ții de pompare, s-a 
stabilit ca într-o ple
nară a comitetului de 
partid din întreprin
dere să se efectueze o 
analiză temeinică a 
activității tuturor sta
țiilor. pentru a se lua 
măsurile corespunză
toare de ridicare a 
gradului de securitate, 
siguranță și calitate a 
muncii, de întărire a 
ordinii și disciplinei în 
cadrul acestora.

Spicuiri din 
răspunsuri

• Comitetul muni
cipal Bacău al P.C.R.: 
Cele sesizate de Con
stantin Ionescu. refe
ritoare la zgomotele ce 
se produc la restau
rantul „Select” din lo
calitate. sint înte
meiate. Ca urmare. 
I.C.S.A.P. Bacău va 
lua măsuri de izolare 
fonică a plafoanelor 
saloanelor restauran
tului. de atenuare a 
zgomotului produs de 
orchestră : personalul 
restaurantului a fost 
instruit să mînuiască 
cu mai multă grijă 
ambalajele si vesela ; 
conducătorii auto vor 
opri. în timpul stațio
nării. motoarele mași
nilor cu care aduc 
marfă.

• întreprinderea de 
panificație Teleorman : 
Ne-am însușit critica 
făcută în sesizarea 
semnată de Tudor 
Mateiescu din Bucu
rești. Am procedat la

organizarea locurilor 
de muncă si a produc
ției în asa fel incit in 
procesul tehnologic să 
nu mai pătrundă cor
puri străine, care să a- 
pară apoi în produsul 
finit. Sesizarea a fost 
prelucrată în cadrul 
ședințelor organizației 
de partid si a organu
lui de conducere co
lectivă. cu maiștrii si 
controlorii tehnici de 
calitate. insistindu-se 
asupra necesității creș
terii răspunderii in 
muncă.

• Comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar al județului Galați: 
Sesizarea referitoare 
la abaterile comise de 
Aurel Aldea. vicepre
ședinte al consiliului 
popular al comunei 
Braniștea, se confirmă 
doar în parte. Pentru 
lipsă de tact in rela
țiile de muncă și nein- 
deplinirea corespunză
toare a atribuțiilor de 
serviciu, el a fost as
pru criticat în plenara 
comitetului comunal 
de partid. Iar In șe

dința biroului executiv 
al consiliului popular 
— sancționat discipli
nar.
• Comitetul jude

țean Sibiu al P.C.K. : 
De comun acord cu 
primarul comunei No- 
crich s-a stabilit ca 
autobuzul I.T.A. să 
circule la începutul 
săptăminii pină in sa
tul Ghijasa de Jos. de 
unde să aducă pe cei 
8 elevi pînă în satul 
Nocrich, iar sîmbăta 
să-i transporte înapoi. 
Prin grija comitetului 
comunal de partid s-a 
asigurat cazarea elevi
lor în timpul săntămî- 
nii in localitatea No
crich. (Răspunsul este 
dat Ia scrisoarea lui 
Dumitru Dragotă din 
satul Ghijasa de Jos).

• Direcția generală 
a poștelor si teleco
municațiilor din ca
drul M.T.Tc : Au fost 
schimbați din funcție, 
cu diminuarea cores
punzătoare ,a retribu
ției. Gheorghe Isbi- 
ceanu. dirigintele Ofi
ciului P.T.T.R.-Cara- 
cal. și Ion Vladimi-

rescu. maistru-șef for
mație rețele, pentru 
instalări de posturi te
lefonice contrar in
strucțiunilor de servi
ciu. Au fost, totodată, 
sancționați disciplinar 
directorul. directorul 
adjunct și inginerul 
șef. precum si alți trei 
șefi de servicii din 
cadrul direcției îude- 
tene de postă si tele
comunicații.
• Comitetul execu

tiv al Consiliului popu
lar al județului Olt : 
Se va acorda spri
jinul necesar consi
liului popular al co
munei Izvoarele pen
tru repararea podului 
din localitate, ce face 
legătura cu dispensa
rul uman. In acest 
sens, se vor asigura a- 
sistentă tehnică si ma
terial lemnos rezultat 
din demolări. Șeful 
secției drumuri si po
duri Drăgănesti va 
urmări ca lucrările de 
reparații să se ter
mine pînă la sfîrșitul 
lunii martie a.c.

Gheorqhe 
PÎRVĂN
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a inmînat înalte distincții unor vechi militanti

ai mișcării muncitorești din tara noastră

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru activitate îndelungata în mișcarea muncitoreasca și contribuția adusa la 

înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70, 75, 80, 85 sau 90 de ani, 

Președintele Republicii Socialiste România decretează :

Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

Stimate tovarășe Herbert Mies,
Cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite cordiale felicitări, împreună cu urări de 
noi succese în activitatea dumneavoastră, închinată cauzei apărării intereselor 
fundamentale, progresului și prosperității clasei muncitoare din Republica 
Federală Germania.

îmi exprim profunda convingere că bunele relații existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist German se vor dezvolta și în viitor, 
spre binele ambelor noastre țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii și 
colaborării in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la Consiliul de Miniștri

Art. 1 — Se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I tovarășilor :

Clara-Claudia Cusnir Mihailovici, 
Petre Năstăsescu.

Art. 2 — Se conferă „Ordinul „23 
August" clasa I tovarășilor :

Ion Bică, Idase Sobla Felics (Ida 
Felix), Gheorghe Florescu. Samoil 
Gombo. Zalman Lazarev, Neculai 
Popa, Matei Socor, Manole Tudora- 
che.

Art. 3 — Se conferă ordinul ..Tudor 
Vladimirescu" clasa I tovarășilor :

N>'olae Bota, Dumitru Miron, Con
stat n Oancâ.

Art. 4 — Se conferă titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" tovarășilor :

Stelian Nitulescu, Gheorghe Vel- 
cescu.

Art. 5 — Se conferă „Ordinul Mun
cii" clasa I tovarășului Nicolae 
Alexe.

Art. 6 — Se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
a Il-a tovarășilor :

Virgiliu Balaure, loan Horinkar, 
Neculai Ionescu, Elena Teodorescu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Festivitatea de la Palatul Republicii
(Urmare din pag. I)
mărturisesc sincer că încerc, în 
aceste momente, o adîncă emo
ție pentru faptul că ne aflăm 
împreună, vechi luptători ai cla
sei muncitoare din România, pri
lej cu care doresc să aduc cele mai 
vii mulțumiri conducerii partidului, 
personal dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele distincții 
ce ne-au fost înmînate ca o mărturie 
a aprecierii pe care partidul și statul 
o acordă contribuției noastre la lupta 
întregului popor pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc, elibe
rarea patriei de sub dominația fascis
tă și edificarea socialismului pe pă- 
mintul României,

în anii grei ai ilegalității, in care 
partidul nostru a dus o luptă eroică, 
înfruntind crincena prigoană a reac- 
tiunii burghezo-moșierești, am înțe
les că numai sub conducerea parti
dului clasei muncitoare putem să 
cucerim puterea politică, să înlătu
răm exploatarea celor multi de către 
cei avuți, să creăm condiții mai bune 
de muncă și de viață pentru întregul 
popor.

Deși erați mai tînăr decît noi, în 
acei ani de restriște și de luptă, 
v-am cunoscut, mult iubite și stanțate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca un 
desăvirșit revoluționar, ca un luptă
tor dîrz și neînduplecat pentru cauza 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul României.

Idealurile pentru care au luptat și 
s-au jertfit mulți comuniști și-au 
găsit împlinire după înfăptuirea in
surecției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste, care a deschis 
calea vieții noastre fericite de astăzi.

Ca vechi membru al partidului 
nostru și ca unul care am participat 
efectiv la edificarea noii societăți, 
îmi dau bine seama de marele salt 
făcut de economia patriei noastre, de 
creșterea nemaiîntîlnită a prestigiu
lui României socialiste in lumea con
temporană.

Toate succesele repurtate in anii 
construcției socialiste . sint strîns le
gate de munca creatoare a întregului 
nostru popor, de contribuția dumnea
voastră inestimabilă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, politică de colaborare și pace 
cu toate popoarele, care v-a consacrat 
ca o proeminentă personalitate a lu
mii contemporane.

în acest cadru solemn, cu profun
dă și sinceră emoție vă mulțumesc 
din suflet pentru grija deosebită a- 
cordată nouă, celor din generațiile 
mai virstnice de luptători, pentru 
înaltele distincții inmînate, asigurîn- 
du-vă, totodată, că sîntem hotăriți ca. 
în continuare, după puterile noastre, 
să servim cu același nețărmurit devo
tament cauza scumpă a edificării so
cialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Tovarășul ION BICĂ a spus : Vă 
rog să-mi permiteți să mărturisesc 
emoția deosebită care mă încearcă 
în aceste momente, cînd dumnea
voastră ne-ați inmînat înalte dis
tincții ale statului nostru socialist.

Am simțit, in acordarea lor, in 
strîngerea călduroasă a mîinil dum
neavoastră, dragostea adîncă pe care 
o purtați vechilor militanti ai miș-

Art. 1 — Se conferă Ordinul „23 
August" clasa a Il-a tovarășilor :

Aron Braester, Laura Cernea (Loti 
Foriș), Nicolae Constantinescu, Nicolai 
Gheorghiu, Etel Szabo. Agoston Var- 
gancsik.

Art. 8 — Se conferă ordinul ..Tudor 
Vladimirescu" clasa a Il-a tovară
șilor :

Nicolae Băisan, Ion Bizgă, Ioan 
Demeter, Grigore Geamăna, Boris 
Holban, Mor Spitz, Teodor Vasilescu, 
Radu Vochin.

Art 9 — Se conferă „Ordinul Mun
cii" clasa a II-a tovarășilor :

Ion Bănulescu, Janos Imecs. Adal
bert Luncan, Cleopatra Voinea.

Art. 10 — Se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a III-a tovarășilor :

Marin T. Alexandru, Ferencz Teofil 
Besztery, Gheorghe Buleată, Gheor- 
ghe Codreanu, Ion Crăciun, Eugen 
Genad, Iuliana Horvath, Francisc 
Iozsa. Alexandru Ionescu, Francisc 
Komaromi, Petre Paleacu, Ernest 
Popescu, Hie Rusu, Caiman Steim- 
berg, Nicolae Timar, Gheorghe Toacă.

Art. 11 — Se conferă Ordinul „23 
August" clasa a III-a tovarășilor : 

cării comuniste și muncitorești, ca 
de altfel tuturor cetățenilor patriei.

în festivitatea care se desfășoară 
acum, aici, noi vedem încă o nouă 
și elocventă dovadă a grijii și pre
țuirii pe care gloriosul nostru par
tid comunist, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
cel1 mai iubit fiu al poporului român, 
conducător revoluționar încercat al 
partidului și statului nostru, eminen
tă personalitate a lumii contempo
rane — le acordați celor din vechile 
„contingente" ale partidului.

Dorim să folosim și această ocazie 
pentru a vă asigura de stima, consi
derația și atașamentul nostru fier
binte, de aleasa noastră gratitudine, 
pentru tot ceea ce faceți spre binele 
și fericirea națiunii române, spre 
făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune, a păcii și conlucrării (rodnice 
între popoare.

Cu aceste gîndurl și sentimente, vă 
asigurăm, tovarășe secretar general, 
că noi. vechii militanti ai mișcării 
muncitorești din România, ne vom 
strădui — atit timp cit ne va bate 
inima in piept — să ne aducem pe 
mai departe contribuția, pe măsura 
puterilor noastre, alături de intregui 
popor, — la dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a patriei socialiste, la 
transpunerea în viată a mărețelor 
sarcini de partid.

Pentru aceste clipe de deplină 
bucurie și aleasă satisfacție, vă mul
țumim incă o dată din suflet, adre- 
sindu-vă totodată urarea : „Să ne 
trăiți ani mulți, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. spre binele țării 
și al poporului nostru, pentru a pu
tea realiza marile idealuri pentru 
care luptați neîncetat : fericirea și 
bunăstarea poporului nostru, pacea 
și prietenia în întreaga lume !“.

Cg vechi militant al mișcării revo
luționare și muncitorești din Româ
nia — a spus in cuvintul său tova
rășul ANDREI CHIȘ — nutresc pen
tru gloriosul nostru partid, pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sentimente de 
cea mai înaltă prețuire și consi
derație, de atașament profund față 
de politica sa înțeleaptă, menită să 
asigure făurirea societății socialiste 
pe pămîntul străbun al patriei.

Sîntem deosebit de fericiți că idea
lurile și visurile pentru care am lup
tat se împlinesc astăzi cu o nease
muită strălucire și fermitate.

Ne bucurăm pentru marile reali
zări obținute în anii revoluției și 
construcției socialiste, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea. sub con
ducerea științifică, clarvăzătoare a 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

îngăduiți-mi să exprim și cu acest 
prilej sărbătoresc deplina noastră 
adeziune la politica internă si exter
nă pe care o promovați cu atita cu
tezanță revoluționară.

Ne exprimăm, de asemenea. înalta 
noastră stimă și recunoștință pentru 
modul hotărît și înțelept cu care 
dumneavoastră acționați spre binele 
și fericirea poporului nostru, pentru 
pace și securitate, pentru făurirea 
unei lumi. a progresului și civiliza
ției, mai bune si mai drepte.

Ne bucură că oamenii muncii, în
tregul popor, prin munca lor crea
toare. întimpină cu noi și importante 
succese cel de-al doisprezecelea Con
gres al partidului nostru și cea de-a

Sima Agiu, Crisiof Bodo, Constan
tin Butaru, Constantin Ene, Iozsef 
Farcas Nagy, Dumitru Lixandru, Gri
gore Modoran, Aurelian Scutaru, 
Marin Stancu, Iacob Stehle.

Art. 12 — Se conferă Ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu" clasa a III-a to
varășilor :

Ion Bălan, Ion Bucur, Andrei 
Chiș, Moricz Falikovits. Alecu Frincu, 
Nicolae Ganciu, Damian Ionescu, 
Constantin Mardale, Iuliu Podlibny, 
Francisc Weisz.

Art. 13 — Se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a IV-a tovarășilor :

Tereza Demeter, Ioan Drobny, Iosif 
Guia, Grigore Holdiș, Istvan Kalli, 
Alexandru Kun. Marian Slusarciuc. 
Neculai Stănică, Luiza Steinfeld. 
Borbala Szegedi, Edmund Zsarko.

Art, 14 — Se conferă Ordinul „23 
August" clasa a IV-a tovarășilor :

Iosif Baștean, Ilie Popescu. Zoltan 
Szatmary, Karoly Lajos Veress.

Art, 15 — Se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a V-a tovarășilor :

Simon Acselrat, Ana Kovacs.

XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă.

Emoționat profund de înalta cin
stire ce nf se face celor decorați as
tăzi, vă rog să-mi îngăduiți ca. din 
adincul inimii mele, să mulțumesc 
încă o dată conducerii partidului și 
statului, personal dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Vă asigur că voi face tot ce stă în 
putința mea pentru a fi in conti
nuare ostaș credincios al partidului, 
pentru înfăptuirea politicii sale, pen
tru ridicarea României tot mai sus 
in rindui națiunilor lumii, ca o stea 
iubită a socialismului și comunismu
lui.

Tovarășul MANOLE TUDOR ACHE 
a spus : Doresc și eu să exprim, din 
âdîncul inimii, cele mai calde mul
țumiri conducerii partidului, dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru înal
tele distincții ce ne-au fost înmînate 
astăzi.

Vedem în festivitatea de astăzi o 
expresie a grijii statornice cu care 
sîntem înconjurați noi, vechii mili
tanti ai mișcării muncitorești din 
România, a prețuirii deosebite pe 
care o acordați activității și luptei 
noastre revoluționare consacrate edi
ficării socialismului, făuririi unui 
nou destin, liber și fericit pe pămin- 
tul României.

în anii grei ai ilegalității, o bună 
parte din cei prezenți am avut ma
rea satisfacție de a ne desfășura ac
tivitatea revoluționară alături de 
dumneavoastră, scumpe și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. eminent 
revoluționar al partidului nostru.

încă din fragedă copilărie v-ați 
dedicat întreaga energie și pasiune 
luptei drepte și neînfricate a parti
dului, a clasei noastre muncitoare, 
pentru dobîndirea libertății și inde
pendenței naționale.

Astăzi avem fericirea de a vedea 
înfăptuindu-se, sub conducerea parti
dului, a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, idealu
rile pentru care au luptat și s-au 
jertfit cei mai înaintați fii ai poporu
lui nostru.

în mod legitim, sîntem mîndri de 
marile înfăptuiri din anii construc
ției socialiste, care poartă puternic 
amprenta prestigioasei dumneavoas
tră activități de ctitor al noii Româ
nii socialiste.

în acest cadru sărbătoresc pentru 
noi, cei prezenți, doresc să vă mul
țumesc. încă o dată, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
calda omenie și dragostea ce ne-o 
purtați nouă, tuturor acelora care am 
luptat cu toată ființa noastră pentru 
idealurile nobile ale socialismului.

Vă dorim, Ia rîndul nostru, din 
toată inima, mulți ani, multă putere 
de muncă, sănătate și fericire pen
tru a ne conduce cu aceeași vigoare 
și înțelepciune pe drumul fericit al 
socialismului și comunismului !

Felicltlnd cu căldură pe cei de
corați, ă luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea rostită de secretarul 
general al partidului a fost urmărită 
cu atenție și subliniată cu vii și în
delungi aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut apoi într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă prietenia cu 
cei decorați.

Joi dimineața, tovarășul Paul Ni- 
culescu. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul finanțelor, a primit 
pg Roger Paquette, vicepreședinte al 
Corporației canadiene pentru promo
varea exporturilor (E.D.C.). și pe 
Gordon Nash, director la Banca

SOLEMNITATEA DECORĂRII DRAPELULUI

DE LUPTĂ AL DIVIZIEI „MĂRĂȘEȘTI"
Joi a avut loc solemnitatea deco

rării drapelului de luptă al diviziei 
„Mărășești" cu ordinul „Apărarea 
patriei" clasa I. prilejuită de împli
nirea a 100 de ani de la înființarea 
acestei mari unități.

înminînd înalta distincție, din 
partea conducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate, 
generalul-colonel Ion Coman, minis
trul apărării naționale, a transmis în
tregului personal al diviziei „Mără
șești" calde felicitări și urări de noi 
și importante succese în întreaga 
activitate.

într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, participantii la so
lemnitate au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

Exprimindu-ne profunda recunoș
tință pentru inalta distincție confe
rită și asigurîndu-vă de nețărmuritul 
nostru devotament, vă raportăm, to
varășe comandant suprem, că tradi
țiile înaintate moștenite, faptele eroi
ce de arme săvîrșite în numele liber
tății patriei la Mărășești, ca și în 
timpul insurecției din august 1944 și 
al războiului antifascist, victoriile ob
ținute de poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. în 
opera de edificare a societății socia

Reuniune consultativă parlamentară
în zilele de 20—22 februarie a avut 

loc la București Reuniunea consulta
tivă a reprezentanților grupurilor 
parlamentare — membre ale Uniunii 
interparlamentare — din : Bulgaria, 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană. Cuba, 
R.D. Germană. R.P. Mongolă, Polo
nia, România. Ungaria. Uniunea So
vietică. Delegațiile au fost conduse 
de tovarășii : Milko Tarabanov, prim- 
vicepresedinte al Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria, președintele grupului 
bulgar ; Jan Marko, prim-vieepreșe- 
dinte al Adunării Federale a R.Ș. Ce
hoslovace. președintele grupului ce
hoslovac : Kim Gult Hun. deputat în 
Adunarea Populară Supremă a 
R.P.D. Coreene ; Aleida March de la 
Torre, președintele Comitetului pen
tru afaceri externe al Adunării Na
ționale a Puterii Populare a Repu
blicii Cuba, vicepreședinte al grupu
lui cubanez ; Herbert Fechner. pre
ședintele grupului din R.D. Germană; 
Dahîn Gotov. membru al Comitetului 
Executiv al grupului R.P. Mongole ; 
Ryszard Wojna. membru al Comisiei 
de politică externă a Seimului din 
R.P. Polonă ; loan Ceterchi. pre
ședintele a.i. ai grupului român ; 
Istvan Darvasi. membru al conducerii 
grupului maghiar ; Alexei P. Sitikov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. pre
ședintele grupului sovietic. A luat 
parte, de. asemenea, ca observator,

Cronica
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului a- 
părării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii

Consfătuire pe teme de circulație
La Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor a avut loc ieri o 
întilnire de lucru a directorilor în
treprinderilor de transport auto din 
țară (I.T.A.) cu șefii serviciilor circu
lație ale milițiilor județene. Au fost 
dezbătute principalele probleme ale 
cursivității și siguranței circulației, 
măsurile ce se impun în vederea în
tăririi disciplinei rutiere în rîndul 
participanților la trafic și prevenirea 
accidentelor. O atenție deosebită s-a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 februarie. In țară i Vreme rece 
la început, apoi In încălzire ușoară. 
Cerul variabil, va prezenta innorărl 
mai pronunțate in vestul țării în a 
doua parte a intervalului. Precipitații 

..Montreal", care se află într-o vizită 
in tara noastră.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor financiar-bancare dintre 
instituții specializate din cele două 
țări.

(Agerpres)

liste multilateral dezvoltate sint 
adine întipărite în inimile noastre, 
însuflețindu-ne în munca pentru în
deplinirea exemplară a misiunilor și 
sarcinilor încredințate.

Comandanții, organele și organi
zațiile de partid și ale U.T.C. vor 
acționa și în viitor, cu toată fermi
tatea și responsabilitatea comunistă, 
pentru a încorpora în practica orga
nizării și instruirii subunităților și 
unităților cerințele doctrinei militare 
naționale, care poartă amprenta gîn- 
dirii dumneavoastră clarvăzătoare, 
profund științifice și novatoare. în 
lumina exigențelor și sarcinilor pe 
care le-ați pus în fața armatei, vom 
milita neabătut, cu perseverență și 
tenacitate, pentru dobîndirea unei 
calități noi, superioare în toate do
meniile de activitate, pentru a dez
volta la întregul personal o înaltă 
conștiință socialistă, trainice calități 
morale și de luptă, mindria față de 
trecutul glorios al marii unități și al 
armatei române, față de prezentul 
socialist și viitorul comunist al 
patriei.

Ca ostași ai tării și ai partidului, 
ne exprimăm hotărirea nestrămutată 
de a fi gata oricînd, la chemarea 
patriei, la ordinele dumneavoastră, 
să luptăm și să facem orice sacrifi
ciu pentru apărarea libertății, inde
pendenței și integrității Republicii 
Socialiste România.

delegația Adunării Naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam, condusă 
de tovarășul Giam Hoang Minh, pre
ședintele Comisiei de politică ex
ternă.

Participantii la reuniunea consulta
tivă au efectuat un schimb de păreri 
privind rezultatele celei de-a 85-a 
Conferințe a Uniunii interparlamen
tare (Bonn, 5—13 septembrie 1978) și 
ale celei de-a III-a Conferințe parla
mentare ne problemele securității si 
cooperării în Europa (Viena, 3—••9 mai 
1973).

Totodată. In cadrul reuniunii s-a 
procedat la un schimb de vederi în 
legătură cu pregătirea sesiunii de pri
măvară a Uniunii interparlamentare, 
care va avea loc la Praga. între 18—21 
aprilie 1979. si cu noi acțiuni parla
mentare în vederea promovării secu
rității si dezvoltării cooperării în 
Europa.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de informații privind activitatea ex
ternă a grupurilor naționale și parla
mentelor în cursul anului 1979.

Lucrările ■ s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească. A fost 
manifestată dorința grupurilor fiarti- 
cioante de a dezvolta continuu cola
borarea dintre ele.

în timpul șederii In România, dele
gațiile au vizitat obiective economice 
si social-culturale din București și 
Sibiu.

zilei
Sovietice, D. F. Ustinov, cu ocazia 
celei de-a 61-a aniversări a Zilei 
Armatei și Flotei maritime militare 
sovietice.

acordat acțiunilor ce vor fi întreprin
se în comun pentru folosirea raționa
lă a autovehiculelor statului, preve
nirea risipei de combustibil și a eve
nimentelor rutiere. Participantii ia 
dezbateri au insistat asupra necesi
tății perfecționării pregătirii profe
sionale a conducătorilor auto șl edu
cării acestora în spiritul normelor 
conduitei preventive și eticii rutie
re. A fost analizat stadiul pregătiri
lor pentru circulația in sezonul de 
vară.

izolate. Vtntul va sufla slab ptnă la 
potrivit. Se va produce ceață, Izolat 
cu depunere de chiciură. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, local mai coborîte 
în primele nopți, iar cele maxime între 
minus 3 și plus 7 grade. în București i 
Vreme rece la început, apoi în încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vlnt în general slab. Dimineața și 
seara, ceață.

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești 
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PORNIND DE EA CONDIȚIIIE ISTORICE - 
CONCRETE, SPECIFICE, Alt SOCIETĂȚII

I
Tezele pentru cei de-al doilea 

Congres național ai Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc

între 23 și 25 februarie, la Casablanca se vor desfășura lucrările celui 
de-al doilea Congres național al Partidului Progresului și Socialismului 
din Maroc. La congres vor lua parte aproape 1 000 de delegați ai organiza
țiilor de bază, precum și reprezentanți a diferite partide comuniste și munci
torești, ai unor organizații democratice și progresiste. Prezentăm in cele 
ce urmează extrase din proiectul de Teze pentru congres, care au fost 
publicate de organul partidului, „AL-BAYANE".

Făcînd o analiză a situației inter
ne, proiectul de teze arată că in Ma
roc s-a înregistrat, in ultimii ani. un 
proces democratic. început cu legali
zarea P.P.S., ridicarea suspendării 
Uniunii Socialiste a Forțelor Popu
lare (U.S.F.P.) și eliberarea deținu- 
tilor politici, procesul de democrati
zare s-a dezvoltat in lupta pentru 
obținerea de garanții in cadrul cam
paniilor electorale și desfășurarea a- 
legerilor locale și legislative. în con
trast cu această evoluție politică — 
se arată in document — situația eco
nomică și socială n-a putut cunoaș
te îmbunătățirile așteptate. Produc
ția agricolă a scăzut, cea industria
lă a stagnat, iar prețurile au cunos
cut o sporire îngrijorătoare. De a- 
semenea, deficitul balanței de plăți 
s-a accentuat

Pornind de la situația concretă din 
țară și de la contradicțiile ne care 
aceasta le generează. P.P.S. defineș
te obiectivele etapei istorice pe care 
o traversează Marocul ca fiind cele 
ale revoluției naționale democrate. 
Se apreciază că revoluția național- 
democratică este „o perioadă de dez
voltare, care presupune realizarea 
unui șir de transformări politice, e- 
conomice si sociale", cum sint cuce
rirea independenței economice, dez
voltarea forțelor de producție, asi
gurarea nevoilor alimentare din re
surse proprii, promovarea interese
lor clasei muncitoare, ale păturilor 
largi populare. Procesul revoluției 
național-democrate implică, de ase
menea, în toate fazele sale, o lăr
gire și o aprofundare a democrației. 
Numai democrația permite o mobili
zare reală și eficace a maselor popu
lare — și aceasta rămine condiția 
esențială a dezvoltării economice. „Li
bera dezbatere de idei, libera orga
nizare a forțelor populare constituie 
pirghia cea mai eficace pentru vic
toria concepțiilor celor mai juste, 
pentru dezvoltarea forțelor progre
siste care formează -armătura» na
țiunii in lupta sa pentru eliberare, 
dezvoltare economică și progres so
cial".

Analizînd raportul dintre principa
lele forte politice și sociale din țară, 
proiectul de teze ajunge la concluzia 
că interesul național, cel al imensei 
majorități a poporului dictează o 
orientare spre reforme profunde, 
de structură (naționalizarea sectoare- 
lor-cheie din economie, reforma a- 
grară etc.), care să permită mobili
zarea resurselor naționale pentru 
dezvoltarea rapidă a economiei.

în continuare, in proiectul de teze 
este definită calea marocană spre 
socialism. Documentul relevă că în 
Maroc, în momentul de față, „con
dițiile nu sint coapte astfel incit cla

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS: Tragerea la sorți pentru „Cupa F.I.L.T." 
rezervată echipelor feminine

La Madrid a avut loc tragerea la 
sorti a meciurilor din cadrul tradi
ționalei competiții feminine de tenis 
pe echipe pentru „Cupa federației in
ternaționale". La actuala ediție, ce se 
va desfășura la Madrid între 30 a- 
prilie și 6 mai. și-au anunțat parti
ciparea 32 de formații.

Selecționata României va intilnl in 
primul tur echipa Mexicului.

Iată alte meciuri mai importante 
din primul tur : S.U.A. (favorita 
nr. 1) — Filipine ; Canada — Aus
tralia ; Noua Zeelandă — Anglia ; 
Ungaria — Cehoslovacia ; U.R.S.S. — 
Portugalia ; Iugoslavia — Spania ; 
Franța — Indonezia ; Norvegia — Ja
ponia.

+
Partidele disputate în ziua' a doua 

a turneului de tenis de la San Juan

ÎN CÎTEVA
• în sala Complexului sportiv 

„23 August" din Capitală au conti
nuat Întrecerile competiției interna
ționale de tenis pentru „Cupa 
Steaua", la care, alături de unii din
tre cei mai buni jucători din tara 
noastră, participă și reprezentanți ai 
cluburilor Ț.S.K.A. Sofia și Legia 
Varșovia.

Iată principalele rezultate înregis
trate : Cristian Ștefănescu — Witold 
Osolinski (Legia Varșovia) 6—1. 7—6 ; 
Andrei Dirzu — Adrian Marcu 3—6, 
6—2. 6—3 ; Josef Nowinsky (Legia 
Varșovia) — Florin Manea 6—2, 6—0 ; 
Marian Mirza — Răzvan Vintilă 6—0, 
6—2.

întrecerile continuă astăzi, de la ora 
9.00.
• După nouă runde, în turneul de 

șah de la Sao Paulo (Brazilia) conduce 
marele maestru Viktor Korciiroi cu 
7 puncte, urmat de Liubomir Liubo- 
jevici 6,5 puncte, Oscar Panno 6 punc
te. Florin Gheorghiu 5.5 puncte (1), 
Andersson, Stean și Lein 5,5 puncte, 

sa muncitoare și aliații săi să-și fi
xeze ca obiectiv, al actualei etape, 
trecerea la socialism". „Analiza con
dițiilor concrete arată că în situația 
prezentă nu există un raport de forțe 
care să permită să se pună, ca sar
cină imediată a momentului, tre
cerea la socialism. Proiectul de teze 
apreciază că rezolvarea contradicții
lor din țară se înscrie nu intr-un ca
dru socialist, ci in cadrul revoluției 
național-democrate. Această etapă is
torică reprezintă, in Maroc, o etapă 
de tranziție spre socialism, dar o a- 
semenea evoluție depinde. în ultima 
instanță, de forța proletariatului, de 
capacitatea sa de acțiune autonomă, 
de gradul său de organizare, de in
fluența pe cars o exercită asupra al
tor pături sociale, in special asupra 
țărănimii, de abilitatea sa de a lega 
alianțe solide cu forțele progresiste 
ale micii burghezii, de capacitatea sa 
de a se sprijini pe democrația cea 
mai largă pentru a mobiliza masele 
Si a dejuca comploturile".

Părți ample din teze sint consa
crate problemelor ideologice, rolului 
partidului în societatea marocană, 
principalelor aspecte ale situației in
ternaționale. P.P.S. — subliniază do
cumentul — Întreține cu partidele 
mișcării muncitorești internaționale 
relații frățești de solidaritate și coo
perare. El întreține, de asemenea, 
relații cu forțele mișcării de elibe
rare națională și cu toate organiza
țiile democratice și antiimperialiste. 
Relațiile sale cu partidele frățești se 
intemeiază pe principiile indepen
dentei, egalității, neamestecului în 
treburile interne, fiecare partid fiind 
singurul care poate să aprecieze jus
tețea liniei sale politice naționale.

P.P.S. apreciază că diversitatea 
căilor care duc la socialism, in con
diții naționale și istorice diferite, re
flectă bogăția socialismului științific 
în unicitatea sa de principiu. Aceas
tă diversitate nu este o slăbiciune, 
ci dimpotrivă P.P.S. iși mobilizează 
Întreaga energie pentru triumful re
voluției național-democrate. care va 
deschide calea socialismului. Aceas
tă strategie este o aplicare vie la 
condițiile concrete si specifice ale 
societății marocane. El iși intemeia
ză activitatea cotidiană pe lupta de
mocratică a maselor muncitoare și 
pe unirea forțelor naționale si pro
gresiste.

Politica externă este un factor de
cisiv în lupta pentru salvgardarea 
independentei si integrității noastre 
teritoriale, pentru libertate si dez
voltare economică, pentru pace. 
P.P.S. luptă pentru o politică de a- 
devărată nealiniere, care situează 
Marocul în rindui forțelor progre
sului, ale luptei antiimperialiste.

(Porto Rlco) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Jimmy Connors 
(S.U.A.) — Vitas Gerulaitiș (S.U.A.) 
6—0 ; 6—4 ; Peter Fleming (S.U.A.) — 
Ilie Năstase (România) 6—5 ; 6—3 ; 
Adriano Panatta (Italia) — Manuel 
Orantes (Spania) 6—3. 6—4.

Concursul se desfășoară sistem 
turneu.

★
Turneul feminin de tenis de la De

troit (Michigan) a continuat cu pri
mele partide din turul II. in, care s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Mima Jausovec — Greer Stevens 
6—2, 6—2 ; Wendy Turnbull — Marcie 
Louie 6—1. 6—2 ; Ann Kiyomura — 
Rene Richards 6—7, 6—3. 6—4 ; Mar
tina Navratilova — Kate Latham 
6—3, 6—4.

RÎNDURI
Segal 5 puncte. Byrne 4,5 puncte, 
Rocha 4 puncte etc. Rezultate din 
runda a : Liubojevicl — Gheor
ghiu remiză ; Korcinoi — Segal 1—0 ; 
Andersson — Lein remiză ; Panno — 
Filguth 1—6 ; Byrne — Stean re
miză.
• Joi au continuat Întrecerile 

campionatului national masculin de 
baschet (meciurile retur ale etapei a 
19-a). Rezultate tehnice : Dinamo — 
URBIS 120—61 ; I.C.E.D. — Politeh
nica București 88—87 ; Steaua — 
C.S.U. Brașov 104—68 ; Universitatea 
Timișoara — Rapid 73—75 ; Universi
tatea Cluj-Napoca — C.S.U. Galați 
87—68 ; Farul - C.S.U. Sibiu 110—90. 
în clasament, ne primul loc se află 
Dinamo, urmată de Steaua și Farul.

• în sala Giulești din Capitală s-a 
disputat joi meciul feminin de volei 
dintre echipele Rapid și Universita
tea Craiova, din cadrul campionatu
lui național. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (15—11. 4—15, 
15—6, 15—7).

• ISTORIA UNEI 
ENCICLOPEDII. în editura 
„Dar-at-Talia“ din Beirut a 
apărut ultimul volum — ai 
11-lea — ai enciclopediei în 
limba arabă intitulată „Patria 
noastră. Palestina", lucrare de 
anvergură, care grupează infor
mații de ordin geografic, statis
tic. istoric, etnografic. însumind 
7 000 de nagini. enciclopedia este 
rodul activității prodigioase a 
unui singur autor. Mustafa Mu
rad Ad-Dabbag. care si-a con
sacrat 40 de ani din viață pen
tru elaborarea el. Este intere
sant de relevat că. incepînd din 
1948. el a scris timp de un de
ceniu prima parte a lucrării, 
privind istoria si geografia Pa
lestinei. Din păcate, toate aceste 
manuscrise au fost distruse în 
timp ce autorul lor se afla în 

refugiu pe o mică ambarcațiune 
cuprinsă de furtună. A fost ne
voie de alti ani îndelungați de 
trudă pentru rescrlerea și îm
bogățirea manuscriselor pierdu
te. Primul volum a apărut în 
1965.

• DINAMICA DEMO
GRAFICĂ IN U.R.S.S. 
La răspintla dintre anii 1977 și 
1978. in Uniunea Sovietică se 
năștea cel de-al 260 000 000-lea 
locuitor. Referindu-se la acest 
eveniment, presa sovietică aduce 
amănunte demografice intere
sante. în fiecare răstimp de o 
zi și o noapte, în U.R.S.S. s-au 
născut în 1977 circa 13 000 de 
copii si au decedat 7 000 de per
soane, Cu alte cuvinte, în fie
care oră populația a crescut in 
medie cu 250 persoane. Sta

tisticile erezie că la granița 
dintre secolele XX și XXI 
populația U.R.S.S. va atinge 
300 000 000.

• CERCETÎND 
SCOARȚA TERREI.
mai mare grosime a scoarței te
restre a fost înregistrată sub 
lanțul munților Himalaia — 
75—80 km — fată de 50 km în 
general. Măsurătorile seismice 
ale scoarței Pămintului. efec
tuate vara trecută de specialiști 
indieni, au mai relevat că in 
„acoperișul lumii" există nu
meroase izvoare de apă termală. 
Institutul de geofizică din India 
a studiat circa 60 asemenea iz
voare avînd o temperatură a 
apei de 40 pjnă la 100 grade C. 
Unele izvoare prezintă o mare 
concentrație de cesiu, ceea ce

denotă existenta unei activități 
magmatice. Cercetările geofizice 
atestă că Pamirul. munții Hima
laia. Hinducus și partea meri
dională a masivului Tian Șan 
continuă să se înalte cu 10—15 
milimetri pe an.

• BURUIENI... ELEC
TROCUTATE. Un aparat 
electric pentru distrugerea bu
ruienilor ? Realizarea aparține 
unui grup de oameni de stiintă 
britanici de Ia Universitatea din 
Sheffield. Respectivul dispozi
tiv se montează în partea din 
fată a tractoarelor. Unul din 
electrozi „atacă" vîrful buru
ienii. iar celălalt baza acesteia, 

în apropierea solului. Curentul 
electric de trej pînă la zece ki
lovolt! distruge celulele plantei, 
impiedicind dezvoltarea ei ulte
rioară. Această modalitate ori
ginală de combatere a dăunăto
rilor vegetali este eficientă și 
economică in același timp. Spre 
deosebire de insecticidele chi
mice, aparatul in cauză nu a- 
fectează mediul înconjurător. 
Utilizarea sa este indicată mai 
ales pentru culturile cerealiere, 
în faza cînd buruienile depășesc 
in înălțime plantele de cultură, 
abia încolțite.

• ATAC AL ALBI
NELOR AFRICANE, in 

ultima perioadă, în numeroase 
regiuni din Venezuela s-au 
semnalat valuri de albine afri
cane ale căror înțepături sint 
foarte vătămătoare. Numai în 
statul Anzoategui peste 60 de 
cetățeni au fost internați in spi
tal in urma înțepăturilor aces
tor albine.

® MACARAUA ZBU
RĂTOARE. Un grup de spe
cialiști din Franța a proiectat 
si construit o „macara zbură
toare" pentru transportul buște
nilor. Macaraua reprezintă o 
combinație Intre un elicopter și 
două aerostate umplute cu heliu. 
După calculele specialiștilor, 
transportul unei tone de buș
teni, cu ajutorul noului aparat, la 
o înălțime de 600 metri și depu

nerea lor la o distantă de 1 600 
metri, costă de două ori mai 
ieftin decît cu metodele obiș
nuite de transport.

• VIRSTA ROȚII. Nu
mele inventatorului rotii s-a 
pierdut in negura vremurilor, 
în schimb, se descoperă și acum 
roti vechi de mii de ani. Cea 
mai veche roată este socotită 
cea descoperită in Mesopotamia, 
căreia arheologii ii atribuie 
5 500 ani. Nu de mult, un grup 
de arheologi sovietici au găsit, 
cu prilejul săpăturilor noii por
țiuni de canal care străbate nor
dul Crimeei. fragmentele unei 
roti a cărei vîrstă este apreciată 
la 4 500 de ani. Arheologii au 
scos la lumină si alte roti apar- 

tinind unor epoci diverse. Prin, 
tre ele se găsește și un rudimen
tar „mijloc de transport" Vechi 
de 40 de secole.

• AV1OANE-TAXI. La 
uzinele poloneze din Mielec 
s-au terminat lucrările de mon
taj al unor miniavioane de pa
sageri „M-20". echipate cu două 
motoare de cinci cilindri, avînd 
o putere de 180 CP fiecare. A- 
ceste „taxiuri aeriene" pot fi 
utilizate, de asemenea, de avia
ția sanitară, de patrulare, ca 
aparate de zbor-scoaiă etc. 
Deși au dimensiuni reduse 
(lungimea fuselajului — 8,7 m, 
anvergura aripilor — 11,9 m), 
avioanele pot lua la bord cîte 
6—7 persoane și au o autono
mie de zbor de 1 100 km, viteza 
fiind de circa 320 km pe oră.
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Cil privire la convorbirile intre

si Partidului Socialist Francez
PARIS 22 (Agerpres). — La Invi

tația Partidului Socialist Francez, o 
delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și din care au mai făcut 
pante tovarășii Ghizela Vass și Andrei 
Cervencovici, membri ai C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită în Franța. 
Delegația P.C.R. a avut convorbiri cu 
o delegație a P.S. Francez, formată 
din : Robert Pontillon și Pierre Be
regovoy, membri ai Biroului Execu
tiv, secretari naționali ai P.S.F., 
Michel Thauvin și Gerard Fuchs, 
membri ai Comitetului Director al 
P.S.F.

în cadrul convorbirilor, s-a reliefat 
cursul pozitiv, ascendent al raportu
rilor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Francez — desfășurate pe 
baza egalității depline și a respectu
lui reciproc — și a fost subliniată do
rința comună a celor două partide 
de a intensifica și mai mult aceste 
raporturi, de a dezvolta contactele, 
schimburile de vizite și Informările 
reciproce, conlucrarea pe multiple 
planuri, în interesul oamenilor mun
cii din cele două țări, al prieteniei 
și cooperării româno-franceze. al 
cauzei generale a progresului social, 
al înfăptuirii idealurilor de destin
dere și pace ale popoarelor.

Cele două delegații au procedat la 
o largă informare reciprocă asupra 
situației economico-sociale și politice 
din ambele țări, asupra acțiunilor, 
preocupărilor și obiectivelor actuale 
și de perspectivă ale celor două 
partide.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, probleme 
majore ale situației internaționale 
actuale, s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la poziția celor 
două partide privitor la cerințele și 
țelurile luptei pentru transforma
rea înnoitoare a societății, pentru 
edificarea unei lumi a păcii, priete
niei și colaborării între națiuni. 
Discuțiile au evidențiat imperati
vul unirii tuturor forțelor înaintate, 
a tuturor popoarelor pentru promo
varea în lume a unei politici noi, 
de respect al libertății, indepen
denței și suveranității fiecărui po
por, de deplină egalitate între na
țiuni, de abolire a vechil politici 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de forță și amenințare cu 
forța, de amestec în treburile altor 
state, pentru consolidarea fermă a 
cursului spre destindere și securi
tate internațională.

Cele două partide acordă o impor
tantă esențială înfăptuirii securității 
în Europa, regiune în care sînt con
centrate cele mai mari forte militare 
si armamente. Ele consideră necesar 
să se acționeze tot mai ferm, de că
tre toate statele europene, de către 
toate forțele politice de ne conti
nent, pentru trecerea la măsuri con
crete de infăptuire a tuturor preve
derilor Actului final de la Helsinki.

O importantă deosebită are pregă
tirea temeinică a viitoarei reuniuni 
de la Madrid.

Cele două partide consideră că 
cea mai stringentă problemă a lumii 
de azi este oprirea neîntirziată a 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
marea generală, jsi în primul rînd la 
dezarmare nucleară. Pornind de la 
progresele realizate la sesiunea spe
cială a O.N.U. de 
necesar ca forțele 
toate popoarele să 
energic, pînă nu

anul trecut, este 
politice înaintate, 
acționeze tot mai 
este prea tîrziu, 

pentru a determina guvernele Să 
adopte măsuri concrete în direcția 
dezarmării, pentru eliberarea ome
nirii de povara cheltuielilor militare 
si de spectrul unui război nimicitor. 

Cele două delegații au subliniat 
însemnătatea deosebită. în actuala 
situație internațională, a promovării 
hotărîte a metodei tratativelor în so
lutionarea problemelor litigioase din
tre state, evitîndu-se cu desăvirșire 
orice ciocniri militare, orice folosire 
a forței sau a amenințării cu- forța, 
orice amestec din afară.

Cele două partide consideră, de 
asemenea, că o problemă nodală a 
contemporaneității o constituie lichi
darea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în țări bogate și țări sărace, 
edificarea noii ordini economice 
mondiale, care să așeze relațiile din
tre state pe baze noi. echitabile, să 
deschidă larg accesul țărilor rămase 
în urmă la cuceririle revoluției teh- 
nico-știintifice. permitind dezvoltarea 
lor mai rapidă, precum si asigurarea 
stabilității economice si politice in
ternaționale.

P.C.R. și P.S.F. se pronunță în mod 
constant pentru democratizarea rela
țiilor internaționale, pentru soluțio
narea tuturor problemelor complexe 
ale lumii de azi, ctf participarea 
tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socială, in spe
cia] a țărilor mici și mijlocii, care 
constituie marea majoritate a ome
nirii, pentru creșterea rolului O.N.U. 
în apărarea principiilor dreptului 
international și reglementarea justă 
și durabilă a problemelor 
fruntă omenirea.

Exprimind convingerea lor 
țele progresului și păcii au 
tatea de a impune cursul evenimen
telor internaționale spre destindere 
și securitate, cele două partide apre
ciază că evoluția lumii de azi re
clamă cu stringență unirea efortu
rilor și conlucrarea tuturor popoa
relor, în mod deosebit a forțelor poli
tice ale clasei muncitoare, â celor
lalte partide șl organizații progre
siste — atit pe plan național, cît și 
internațional — pentru Împlinirea 
aspirațiilor lor supreme : făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră, a unei 
tății și independenței 
păcii și colaborării.

în acest spirit sînt 
acționeze și să coopereze 
între ele Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Francez.

ce con'

că for- 
capaci-

lumi a liber- 
popoarelor, a

hotărîte să 
strîns

P. C din Spania se pronunță pentru
un guvern coa e

22 (Agerpres). — Luînd 
cadrul unei conferințe de

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
de cooperare româno-elene

CONVORBIRI
ECONOMICE 

ROMÂNO-BULGARE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

COOPERATISTE GUYANA

MADRID 
cuvîntul în 
presă, desfășurate în localitatea Jaen 
(Andalusia), secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, San
tiago Carrillo, a rțcclarat că, in opinia 
sa, pentru Spania ar fi oportun „un 
guvern de coaliție, din care să facă 
parte reprezentanți ai partidelor Uni
unea Centrului Democratic, de guver-

nămint, socialist muncitoresc și co
munist".

Carrillo a precizat că un asemenea 
guvern ar trebui să fie constituit 
după alegerile legislative de la 1 mar
tie. „Ar fi vorba atunci de un guvern 
reunind toate partidele care afirmă 
că vor merge înainte în instaurarea 
democrației a arătat secretarul ge
neral al P.C.S.

ATENA 22 (Agerpres). — Joi au 
Început la Atena lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare între Re
publica Socialistă România si Repu
blica Elenă. Delegația română este 
condusă de Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, iar delegația 
greacă de Gheorghios Panayotopou- 
los. ministrul comerțului.

Cele două părți examinează modul 
in care au fost îndeplinite programul 
convenit în urma convorbirilor la 
nivel înalt de la București si Atena, 
precum si măsurile stabilite la pre
cedenta sesiune a comisiei mixte. 
Sint examinate, de asemenea, posi
bilitățile de dezvoltare în continuare 
a schimburilor si cooperării econo
mice bilaterale.

O declarație a președintelui S.U.A.
privind stadiu! negocierilor S.A.L.T,

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Intr-o declarație de politică externă 
făcută la Institutul tehnologic din 
Georgia (Atlanta), președintele Sta
telor Unite. Jimmy Carter, s-a refe
rit la convorbirile S.U.A. cu Uniunea 
Sovietică privind limitarea armelor 
strategice. Șeful executivului ameri
can a arătat că pînă în prezent ..au 
fost convenite majoritatea compo
nentelor principale ale unui acord

S.A.L.T.-II rațional și verificabil". 
Acordul prevede stabilirea „limitelor 
asupra producției de noi arme, pre
cum si a limitelor în ceea ce pri
vește perfecționarea arsenalelor 
existente".

Președintele S.U.A. a apreciat că 
acordul S.A.L.T. reprezintă „un cle
ment important al stabilității strate
gice si politice".

■ V
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Pentru prima dată în perioada postbelică 
se va încerca formarea unui npu guvern de către 
o personalitate din afara Partidului Democrat-Creștin

ROMA 22 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Italiene. Alessandro 
Pertini, l-a însărcinat, joi. pe Ugo la 
Malfa. președintele Partidului Repu
blican, cu misiunea de formare a 
unui nou guvern.

Ugo la Malfa a 
siune după ce 
Giulio Andreotti, 
eșuat în tentativa 
nou guvern. Este pentru prima dată 
în ultimii 34 de ani cind în Italia 
este numită să formeze un guvern o 
personalitate politică neapartinind 
democratiei-creștine.

Achille Occhetto. membru al Direc
țiunii Partidului Comunist Italian, 
într-o declarație făcută la Roma, a 
salutat hotărirea președintelui Repu
blicii. Alessandro Pertini. de a-i 
încredința lui Ugo la Malfa. președin
tele Partidului Republican, sarcina

primit această mi- 
predecesorul său. 

democrat-creștin. a 
sa de a forma un

formării unui nou guvern. Occhetto 
a declarat că această decizie ..contri
buie la înlăturarea ideii că democrat- 
creștinii trebuie să aibă rolul cen
tral în sistemul politic italian".

La rîndul său. secretarul general al 
Partidului Socialist. Bettino Craxi. a 
declarat : „P.S.I. 11 asigură pe noul 
premier desemnat de angajamentul 
său total si constructiv în vederea 
găsirii unei soluții pozitive crizei gu
vernamentale".

La rîndul său. Carlo Vizzini. mem
bru al Direcțiunii Partidului Socia
list-Democratic. a spus : „Hotărirea 
de a se încredința unei personalități 
politice din 
a forma un 
nas Înainte 
fie evaluat
toate forțele stîngii democratice"

afara P.D.C. mandatul de 
nou guvern reprezintă un 
obiectiv, care trebuie să 
în mod pozitiv de către

ORIENTUL MIJLOCIU
• Negocierile tripartite de la Camp David • Acțiuni consacrate 

normalizării vieții în Liban
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

într-o declarație comună, primul mi
nistru egiptean. Mustafa Khalil, mi
nistrul de externe israelian. Moshe 
Dayan, și secretarul de stat ameri
can. Cyrus Vance, și-au exprimat 
„hotărirea de a depune toate efort 
turile pentru încheierea cu succes1 g 
negocierilor de la Camp David, cit 
mai rapid cu putință".

Prima ședință din cadrul convor
birilor, care a fost prezidată de Cyrus 
Vance, a fost precedată de întreve
deri separate ale secretarului de stat 
american cu conducătorii delegațiilor 
egipteană și israeliană.

. care premierul libanez, Selim Al- 
Hoss, urmează să il intreprindă săp
tămîna viitoare intr-o serie de state 
arabe, relatează agenția M.E.N.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Șeful 
statului libanez. Elias Sarkis, a pre
zidat o reuniune a guvernului, in 
cadrul căreia a fost examinată si
tuația din tară îndeosebi in sud 
— anunță postul de radio Beirut. Au 
fost, de asemenea, trecute în revis
tă rezultatele activității diplomatice 
recente în vederea 
rității guvernului 
întregului teritoriu 
luțiilor Consiliului ... _____
O.N.U. în această direcție.

în cadrul reuniunii s-a procedat, 
totodată, la examinarea turneului pe

restabilirii auto- 
Libanulul asupra 
și aplicării rezo- 
de Securitate al

CAIRO 22 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, a primit din partea guvernu
lui libanez un raport referitor la 
planul de reconstrucție și normali
zare a ivieții în Liban și participarea 
statelor arabe la refacerea tării. Ma
terializarea acestui plan ar necesita, 
potrivit aprecierilor specialișt'lor, 
fonduri de aproape nouă miliarde do-' 
lari, sumă ce ar urma să fie acope
rită' în proporție de aproximativ 30 
la sută de statele arabe.

într-o declarație făcută la Cairo 
Mahmud Riad a precizat că. în lumi
na prevederilor raportului amintit, va 
iniția. începînd de săptămîna viitoa
re. o serie de contacte cu guvernele 
statelor arabe în perspectiva convo
cării unei reuniuni a miniștrilor de 
finanțe 
membre 
dezbate 
ciparea 
nului guvernului libanez și de defi
nitivare . a unei concepții arabe 
globale de realizare a acestuia.

și ai economiei din țările 
ale Ligii Arabe pentru a 
problemele legate de parti- 
acestora la finalizarea pla-

SOFIA 22 (Agerpres). — Cores
pondență de la C. Amariței : La So
fia a avut loc o întîlnire de lucru a 
miniștrilor industriei construcțiilor de 
mașini din România și Bulgaria, to
varășii loan Avram și Toncio Ciakî- 
rov. A fost examinat un larg cerc de 
probleme privind extinderea și adin- 
cirea. în continuare, a colaborării bi
laterale în domeniul construcțiilor de 
mașini din cele două țări pe anii 
1979 si 1980 și în perioada cincina
lului următor (1981—1985).

Protocolul întîlnirii prevede, prin
tre altele, măsuri concrete pentru 
lărgirea cooperării și specializării bi
laterale in domeniul producției mij
loacelor de transport auto și al ma- 
șinilor-unelte, al asigurării cu echi
pamente și instalații a obiectivelor 
hotărîte de conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări să se con
struiască în comun — întreprinderea 
de mașini și utilaje grele Giurgiu— 
Ruse, Complexul hidroenergetic Tur- 
nu Măgurele—Nicopole, 
de olefine — precum i 
dustrla metalurgică a ;

★
Ministrul român a 

de tovarășul Andrei Lukanov. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală bulgaro- 
română de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

!, Combinatul 
și pentru in- 
aluminiului.

fost primit

IRAN Organizarea

unui referendum național
TEHERAN 22 (Agerpres). — Agen

țiile internaționale de presă relatează 
că guvernul iranian a hotărît organi
zarea, in următoarele 15 zile, a unui 
referendum național cu privire la 
viitoarea formă de guvernămînt a 
țării. Declarația guvernului preci
zează că la referendum urmează să 
se răspundă prin „Da" sau „Nu" la 
o singură întrebare : „Vă pronunțați 
în favoarea unei republici islamice ?“. 
Un răspuns afirmativ al majorității 
electoratului va semnifica trecerea de 
la monarhie la republică.

Proclamarea independenței 
insulei Sf. Lucia

CASTRIES 22 (Agerpres). — în 
noaptea de miercuri spre joi, la ora 
05,00 G.M.T., în centrul administra
tiv al insulei, portul Castries, a 
avut loc festivitatea proclamării 
oficiale a independenței nou
lui stat caraibian. Sf. Lucia. în locul 
drapelului britanic. „Union Jack", a 
fost înăltat drapelul tînărului stat 
avînd ca însemne triunghiuri supra
puse — alb. negru și galben —■ pe 
un fond albastru. Ceremonia s-a 
desfășurat în prezența primului mi
nistru John Campton.

Excelenței Sale Domnului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez cordiale 

felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului guyanez pe calea dezvoltării sale libere și independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Prim-ministru al

Cu ocazia Zilei naționale 
plăcut să vă adresez sincere 
personală.

Poporul guyanez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a nouă ani de 
la proclamarea repu
blicii. Actul de la 23 
februarie 1970 a mar
cat întregirea indepen
dentei proclamate cu 
patru ani înainte.

Guyana are o supra
față aproape egală cu 
fosta metropolă — An
glia — și dispune de 
importante resurse na
turale : bauxită (pri
mul loc pe glob), mi
nereu de mangan. me
tale șl pietre prețioa
se, întinse păduri de 
esențe valoroase.

Acționind pe linia 
consolidării indepen
denței politice și eco
nomice a țării, autori
tățile de la George
town au etatizat trep
tat întreprinderile de 
exploatare și prelucra-

Republicii Cooperatiste Guyana
GEORGETOWN

a Republicii Cooperatiste Guyana, imi este 
felicitări și cele mai bune urări de fericire

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

re a rezervelor de ba
uxită și de alte mine
rale, plantațiile de za
hăr și sectorul de pre
lucrare a zahărului, 
instituind totodată 
controlul statului asu
pra operațiunilor de 

' import-export. Din ve
niturile realizate pe a- 
ceastă cale se înfăptu
iesc o serie de proiec
te vizînd lărgirea sec
torului minier, a in
dustriei forestiere, va
lorificarea potențialu
lui hidroenergetic. S-a 
inițiat și un program 
de dezvoltare a agri
culturii și pisciculturii.

Pe plan extern, Gu
yana duce o politică 
de nealiniere, sprijină 
lupta popoarelor pen
tru libertate și inde
pendență națională, 
pentru instituirea unei 
noi ordini economice 
internaționale.

îndeosebi după sta
bilirea relațiilor di
plomatice la nivel 
de ambasadă înv V 
relațiile româno •’ 
yaneze au înregis
trat o evoluție ascen
dentă. Vizita oficială 
a primului ministru 
Forbes Bumham în 
tara noastră. în anul 
1975, a deschis noi 
perspective raporturi
lor bilaterale. Docu
mentele de cooperare 
economică, industrială, 
tehnică și în alte do
menii semnate 
acest prilej 
importante 
pentru dezvoltarea le
găturilor de prietenie 
și colaborare reciproc 
avantajoasă dintre 
România și Guyana în 
interesul țărilor și po
poarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțele
gerii jn lume.

cu 
au creat 
premise

Congresul Frontului Patriotic Laoțian
VIENTIANE 22 (Agerpres). — La 

Vientiane s-au încheiat lucrările 
Congresului Frontului Patriotic Lao
țian. Participantii la congres au fost 
salutați de președintele C.C. al F.P.L.. 
Sufanuvong. președintele R.D.P. Laos. 
A luat cuvîntul. de asemenea. Kay- 
sone Phomvihane, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revolutio-

nar Laoțian, prim-ministru al guver
nului.

Congresul a adoptat hotărirea de a 
schimba denumirea F.P.L. in Frontul 
Construcției Nationale din Laos. Ca 
președinte al C.C. al F.C.N.L. a fost 
reales Sufanuvong. președintele 
R.D.P. Laos. Au fost adoptate, tot
odată, statutul și programul F.C.N.L.

agențiile de presă transmit
Delegația de partid și de 

stat a R. D. Germane,condu- 
să de Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
care efectuează un turneu intr-o se
rie de state africane, a sosit, joi. în
tr-o vizită de prietenie la Maputo, 
la invitația lui Samora Machel. pre
ședintele FRELIMO și președintele 
Mozambicului. Anterior, delegația a 
efectuat o vizită în Zambia, la înche
ierea căreia a fost semnată o decla
rație comună.

Primire Ia Beijing.Hua Gu°- 
feng (Hua .Kuo-fen), președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, l-a 
primit miercuri pe Nikola Kmezici, 
președintele Consiliului Executiv al 
Adunării Provinciei Socialiste Auto
nome Voivodina din R.S.F.I., care se 
află în vizită la Beijing, în fruntea 
unei delegații. După cum transmite 
agenția China Nouă, cu acest prilej 
au fost subliniate posibilitățile largi 
existente pentru dezvoltarea relații
lor comerciale și de cooperare în di
ferite domenii dintre China și Iugo
slavia.

Cea de-a 194-a ședință 
plenară a ParticiPantilor la nego
cierile privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor și măsuri a- 
diacente in Europa centrală a avut 
loc joi la Viena. în cadrul ședinței 
a luat cuvîntul șeful delegației Bel
giei. Luc Smolderen. care a expus 
poziția tării sale în legătură cu pro
blemele care fac obiectul negocieri
lor.

UN NOU STUDIU ELABORAT DE U.N.C.T.A.D. EVIDENȚIAZĂ:

Necesitatea dezvoltării neîngrădite a schimburilor economice între toate statele
unor raporturi noi intre state, 
baze echitabile, reciproc 
se, aducindu-și astfel o 
efectivă la făurirea noii 
nomice mondiale.

Justețea si caracterul 
al acestor orientări ale politicii par
tidului și statului nostru sint con
firmate de realitățile și evoluțiile 
vieții internaționale, așa cum sint 
ele oglindite in documente și statis
tici oficiale. Dintre acestea mențio
năm un nou studiu elaborat de că
tre experții U.N.C.T.A.D. (Conferin
ța Națiunilor Unite pentru comerț și

pe
avantajoa- 
contribuție 

ordini eco-
constructiv

comerțul exterior al țărilor socialiste 
a sporit in ritm mai rapid decit ve
nitul național și producția lor indus
trială.

Analiza consacrată colaborării e- 
conomice dintre țările socialiste din 
Europa și țările occidentale pune in 
lumină o „evoluție care. în ciuda 
unui progres constant, nu corespun
de însă, prin nivelul atins in prezent, 
posibilităților efective ale țărilor 
participante la această colaborare", 
în ce privește dezvoltarea comer
țului dintre cele două categorii 
de țări, încetinirea din 1976 s-a

vest-europene. numărul acestora de
pășind 200 la finele anului 1977.

Cooperarea dintre țările socialiste 
și cele capitaliste s-a afirmat mai 
intens in domeniile industrial și teh- 
nico-științific. La ora actuală. între 
întreprinderi și firme din cele două 
grupe de țări au fost încheiate peste 
1 200 de acorduri și contracte de coo
perare în aceste domenii. între 
altele, documentul U.N.C.T.A.D. re
levă că anul 1977 a consemnat pri
mul caz de cooperare Est-Vest în 
care o țară socialistă a efectuat in
vestiții intr-un sector industrial din-

• Posibilități sporite, dar insuficient valorificate ® Afirmarea tot mai 
amplă a formelor moderne de cooperare industrială ® România - 
militantă activă pentru o largă colaborare economică, fără restricții 

și discriminări

în epoca noastră, în condițiile a- 
vintului fără precedent al științei și 
tehnicii, participarea fiecărei țări la 
diviziunea internațională a muncii, 
la cwcuitul mondial de valori răs
punde unei necesități obiective. Ac
celerarea dezvoltării economice, a 
progresului general al unei țări de
pinde intr-o măsură tot mai mare 
de intensificarea schimburilor ex
terne. de promovarea comerțului și 
cooperării economice internaționale, 
în același timp, dezvoltarea legătu
rilor economice dintre state repre
zintă o cerință a destinderii, a înțe
legerii și păcii în lume.

Pornind de la aceste considerente. 
România socialistă se afirmă ca o 
participantă tot mai activă La divi
ziunea internațională a muncii, ac- 
ționind cu perseverență in direcția 
extinderii și diversificării continue a 
relațiilor sale economice pe multi
ple planuri cu statele socialiste, ou 
țările in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, indiferent de orindui-
re socială. în conformitate c.u princi- . 
piile coexistenței pașnice. Se poate 
spune, pe bună dre'ptate. că ampli
ficarea colaborării economice consti
tuie o opțiune fundamentală a poli
ticii externe românești, intreaga ac
tivitate desfășurată pe plan interna
țional de tara noastră, de președin
tele ei oferind o mărturie profund 
semnificativă în acest sens.

Programele de dezvoltare econo- 
mico-socială a României, care con
turează perspectiva situării țării 
noastre in rîndul statelor cu nivel 
mediu de dezvoltare, pe de o parte, 
și pe de altă parte, numeroasele a- 
corduri comerciale și de cooperare 
pe termen lung, acțiuni de colabora
re și de extindere a schimburilor, 
stabilite cu pnileiul întîlnirilor la 
nivel înalt în România și peste ho
tare. formează un cadru deosebit de 
favorabil, deschizind orizonturi largi 
amplificării și diversificării relații
lor economice externe ale tării 
noastre. De asemenea. România se 
pronunță cu fermitate în diverse fo
ruri și reuniuni economice interna
ționale. la O.N.U. și în organismele 
sale specializate, pentru un comerț 
international liber, fără restricții si 
discriminări, pentru instaurarea

dezvoltare) și publicat recent la Ge
neva sub titlul „RELAȚIILE CO
MERCIALE INTRE ȚARI CU SIS
TEME ECONOMICE ȘI SOCIALE 
DIFERITE", care zugrăvește un am
plu tablou statistio al schimburilor 
economice internaționale, evidenți
ind. totodată, tendințele și proble
mele care caracterizează sfera aces
tor relații.

Specialiștii relevă că, în pofida 
unei conjuncturi economice mondia
le nefavorabile, cauzate de perpe
tuarea fenomenelor de criză econo
mică și financiară, un rol dinami
zator in promovarea schimburilor in
ternaționale l-au exercitat dezvolta
rea economică susținută a țărilor so
cialiste. prioritatea acordată de a- 
ceste țări factorilor calitativi de 
creștere și Îmbunătățirii eficienței 
economice, atit prin mai buna uti
lizare a resurselor umane, financia
re și materiale, accelerarea introdu
cerii în producție a tehnicilor mo
derne. cît și prin valorificarea apor
tului factorilor externi. Astfel, in 
1977 (anul cel mai recent la care se 
referă studiile amintite pe baza 
unor estimații statistice complete).

menținut și. in anul următor, în- 
registrindu-se în ansamblu un ritm 
anual de numai 1 la sută.

O amplitudine tot mai mare cu
nosc legăturile de cooperare econo
mică dintre țările socialiste si țările 
occidentale, beneficiind de ca
drul în continuă lărgire al acordu
rilor Încheiate de guvernele state
lor respective. „După semnarea Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare europeană — 
se spune în studiul U.N.C.T.A.D. — 
un număr considerabil de societăți 
și instituții bancare occidentale au 
fost înființate în țările socialiste. 
Astfel, in cursul perioadei care a 
urmgt Conferinței de la Helsinki, 
circa 40 de noi misiuni comerciale 
occidentale și-au deschis porțile la 
Moscova, numărul acestora sporind 
la 180 ; numeroase societăți comer
ciale occidentale au apărut în aceas
tă perioadă și în alte țări socialiste 
din Europa".

Expansiunea comerțului dintre țări 
cu orînduiri diferite a fost, de ase
menea. facilitată de societățile mix
te înființate pe teritoriul tăriilor

tr-o tară dezvoltată cu economie de 
piață. Este vorba despre un acord 
intervenit între România și firme 
din'Statele Unite, care prevede in
vestiții românești în exploatarea de 
zăcăminte de cărbune în S.U.A. și 
importul de către tara noastră al 
unor importante cantități de căr
bune.

Studiul citat se referă, de aseme
nea, la diversificarea continuă a for
melor de cooperare in producție, pe 
baze reciproc avantajoase. între a- 
cestea. cișțigă tot mai mult teren 
cooperarea tripartită, între întreprin
deri din țări socialiste, țări dezvol
tate cu economie de piață si țări în 
curs de dezvoltare. Ca regulă ge
nerală. proiectele de cooperare tri
partită au loc în sectoare indus
triale de cea mai mare importantă 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
contribuind la realizarea unor obiec
tive prioritare în procesul de indus
trializare a acestor țări, 
rată că 80 la sută din 
iecte privesc ramuri ale 
de prelucrare.

în pofida aspectelor și 
pozitive arătate, schimburile dintre

Analiza a- 
aceste pro- 
industriilor

tendințelor

state cu orînduiri diferite este de
parte de a deține o pondere sub
stanțială in tabloul cooperării eco
nomice intereuropene (sub 6 la sută 
in ansamblul comerțului exterior al 
țărilor capitaliste dezvoltate). Aceas
tă situație este determinată de fap
tul că. așa cum se arată în analiza 
statistică efectuată, numeroase ob
stacole au continuat să împiedice 
creșterea mai rapidă a comerțului 
Est-Vest. în acest sens, in documen
tul U.N.C.T.A.D. se precizează : „Po
litica promovată de unele țări dez
voltate cu economie de piață în ma
terie de importuri a frînat adesea 
creșterea exporturilor țărilor socia
liste din Europa răsăriteană. Anul
1977 a fost marcat de o recrudes
centă a protectionismului în țările 
occidentale și de o încetinire a pro
cesului de eliminare a obstacolelor 
din calea comerțului". în 1977, ex
porturile de produse alimentare si 
'textile din țările socialiste către 
țările C.E.E., precum și exporturile 
acestora de produse siderurgice in
1978 s-au lovit de un sever regim al
contingentărilor. \

în aceste condiții. România a ac
ționat și acționează cu perseverență 
in direcția lichidării acestor prac
tici care contravin prevederilor și 
măsurilor stabilite de Actul final de 
la Helsinki, pentru înlăturarea ob
stacolelor și restricțiilor din comer
țul internațional, pentru asigurarea 
echilibrului schimburilor dintre 
state.

Concluzia majoră a analizei efec
tuate de experții U.N.C.T.A.D. sub
liniază necesitatea stringentă a apli
cării de măsuri de liberalizare a co
merțului, care să stimuleze dezvol
tarea colaborării economice dintre 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire, in interesul progresului și 
prosperității fiecărei națiuni, in fo
losul promovării înțelegerii și des
tinderii internaționale, făuririi unui 
sistem de pace și securitate in Eu
ropa și în lume — teluri pentru în
făptuirea cărora tara noastră mili
tează. după cum se știe, cu consec
ventă neabătută.

Convorbiri franco-vest- 
germane. La Paris a avut loc 3oi 
o primă rundă de convorbiri între 
președintele Franței, Valery 
d’Estaing, și cancelarul 
Helmut Schmidt. Potrivit 
France Presse, in centrul 
birilor se află chestiunile 
pensie din cadrul Pieței 
în special cele vizînd noul sistem 
monetar al C.E.E., compensațiile 
monetare în comerțul agricol inter- 
comunitar — șl pregătirea 
nii la nivel înalt a C.E.E. 
mată pentru 12—13 martie la Paris.

Giscard
R.F.G., 

agenției 
convor- 
în sus- 

comune —

reuniu- 
progra-

Vizată la Moscova.In urma 
vizitei efectuate in U.R.S.S.. in pe
rioada 17—22 februarie, de Bohuslav 
Chnoupek. ministrul de externe al 
R.S. Cehoslovace, la Moscova a fost 
dat publicității un comunicat în care 
se precizează că oaspetele cehoslovac 
a purtat convorbiri cu ministrul de 
externe al U.R.S.S.. Andrei Gromîko, 
consacrate dezvoltării relațiilor bila
terale si examinării situației interna
ționale.

Ridicarea imunității parla- 
mentare 3 deputatului Giorgio 
Almirante, secretar national al parti
dului neofascist Mișcarea Socială Ita
liană Dreapta Națională (M.S.I.— 
D.N.). a fost hotărită de Camera 
Deputaților a parlamentului italian. 
Astfel. Almirante va putea fi jude
cat pentru delictul de „reorganizare 
a partidului fascist", delicti sancțio
nat de legislația în vigoare.. Măsura 
a survenit în contextul in care în 
Italia este în curs. începînd din anul 
1971. o anchetă judiciară asupra ac
tivităților acestui partid al extremei 
drepte italiene.

Viorel POPESCU

Cooperare în folosirea sa
teliților. La Paris au avut loc lu
crările reuniunii unui grup de lucru, 
format din specialiști din Canada, 
Franța. S.U.A. și U.R.S.S.. care a e- 
xaminat probleme privind efectuarea 
în cooperare a unor studii și expe
rimente in domeniul folosirii sateli
ților artificiali ai Pămintului în 
tiuni de reperare și ajutorare a 
velor si aeronavelor aflate în 
mejdie.

Atentat la Ankara. La ge- 
diul central al Partidului Republican 
al Poporului din Turcia a fost comis 
un atentat cu o bombă, informează 
agenția Anatolia. Noul act terorist a 
fost aspru condamnat 
nistru, Biilent Ecevit, 
rat. printre altele; că 
tiuni nu-vor reuși să
nuntarea la apărarea democrației.

ac- 
na- 
pri-

de primul mi- 
care a decla- 
astfel de ac- 
determine re-

Victime ale erupției vul
canice. Un u'tim bilant al victi
melor provocate de erupția vulcanu
lui Sinira din platoul Diego, situat 
în centrul insulei Java (Indonezia), 
indică 200 morți și peste 1 000 răniți. 
Cauza principală a numărului mare 
de victime este atribuită gazelor to
xice care au însoțit erupția de marți 
seara. Printre victime se află și 30 
de persoane din echipele de salvare 
care nu au folosit masca de gaze.

Greva metahirgiștilor ita
lieni. Peste 1,5 milioane de meta- 
lurgiști și constructori de mașini din 
Italia au participat joi la o grevă 
de patru ore in sprijinul îmbună
tățirii condițiilor de muncă, majo
rării salariilor și extinderii dreptu
rilor sindicale. Greviștii au revendi
cat, de asemenea, încetarea conce
dierilor și adoptarea de măsuri 
energice pentru dezvoltarea regiunl- 
nilor meridionale ale Italiei.

Denunțarea activităților neonaziste in R. F. G.
Un raport dat publicității la Bonn

BONN 22 (Agerpres). — La o con
ferință de presă a serviciului de 
presă Inițiativa Democratică (P.D.I.) 
din R.F. Germania, președintele Uni
unii scriitorilor, Bemt Engelmann, a 
dat publicității un „raport asupra ac
tivităților neonaziste în R.F.G. în anul 
1978", transmite agenția D.P.A. Ra
portul atrage atenția autorităților de 
resort asupra pericolului ce se de
gajă din partea forțelor extremiste 
de dreapta, relevînd că in ultimii doi 
ani și jumătate activitățile grupărilor 
neonaziste s-au intensificat vizibil.

Raportul precizează că în 1978 în 
R.F.G. au fost înregistrate 900 de 
acte provocatoare comise de neona-

ziști. față de 600 in 1977 și 320 in 1976. 
Pe lingă aceasta, se arată în raport, 
actele provocatoare ale neonaziștilor 
dobindesc o gravitate tot mai mare. 
Astfel, dacă în anii trecuți majorita
tea acestor acte constau in difuzarea 
de manifeste instigatoare, profanarea 
unor cimitire și monumente ale vic
timelor nazismului, acum sint tot 
mai frecvente atacurile împotriva se
diilor unor organizații democratice, 
furturile de arme din depozitele 
Bundeswehrului și ale poliției. Re
cent. pe teritoriul landului Renania 
de Nord-Westfalia au fost descoperite 
mai multe ascunzători de arme apar- 
ținind neonaziștilor.
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