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SARCINA VEȘTI DIN ȚARĂ

UN IMPORTANT OBIECTIV STABILIT DE PARTID
Pentru oamenii muncii

în acest cincinal
1000000 DE APARTAMENTE
în actualul cincinal este prevăzută construc

ția unui milion de apartamente. Acest 
amplu efort în domeniul construcțiilor de 
locuințe se constituie într-o convingătoare 
expresie a preocupărilor constante ale parti
dului pentru îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit — componentă principală a programului 
de creștere mai accentuată a nivelului de trai 
al poporului.

Două sînt condițiile de bază de care 
pinde realizarea integrală a programului 
locuințe. Atingerea unor ritmuri înalte 
lucru pe șantiere, în strictă concordanță

A

DE PARTID
îndeplinită exemplar,
cu pasiune comunistă

„Fiecare comunist are datoria de 
a milita cu energie neslăbită pentru 
aplicarea hotărîrilor partidului, de 
a fi un exemplu în îndeplinirea obli
gațiilor de muncă, 
disciplinei, 
profesionale, politice și spirituale'

NICOLAE CEAUȘESCU

• • •

vădind
în respectarea 
înalte calități 

.u

Cel de-al patrulea an al actualu
lui cincinal se distinge ca un an 
marcat deopotrivă de importante e- 
venimente politice — aniversarea a 
35 de ani de la eliberarea tării, des
fășurarea celui de-al XII-lea Con
gres al comuniștilor — cit și de 
mari și complexe obiective economi
ce. Evaluat tocmai din perspectiva 
intensei activități economice ce se 
desfășoară in acest an. anul 1979 a 
fost caracterizat, pe drept cuvint, 
anul hotărîtor al actualului cincinal. 
Este lesne de înțeles că în contextul 
acestei bogate vieți politico-econo- 
mice trebuie să sporească răspun
derea fiecărui membru al societății 
noastre fată de munca sa. fată de 
sarcinile ce i se încredințează.

Pentru comuniști, expresia con
cretă a adeziunii la politica partidu
lui o constituie îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de partid. în acest 
fel, puternicul impuls, transmis de 
la organele superioare, se multiplică 
în sute de mii de răspunderi con
crete la nivelul organizațiilor de 
partid, al tuturor comuniștilor. Din 
acest dinamic tablou se încheagă 
dominanta întregii noastre vieți so
ciale, chezășia mersului înainte al 
societății românești — rolul condu
cător al Partidului Comunist Român.

Impetuoasa evoluție a construcției 
socialiste in țara noastră demon
strează că rolul conducător al parti
dului nu este o lozincă abstractă, 
generală, ci o realitate vie, răspun- 
zînd unei necesități stringente a dez
voltării societății. Partidul este for
mat din oameni; ca atare, rolul său 
conducător se materializează prin 
felul în care aceștia își indeplinesc 
sarcinile încredințate la locul lor 
de muncă. Pentru comunist, ca 
militant politic activ, nu sînt 
suficiente aprobarea de principiu, 
acordul în vorbe, ci efortul stator
nic pentru aplicarea politicii gene
rale a partidului, ceea ce înseamnă, 
in fapt, tocmai realizarea sarcinilor 
de partid. Totdeauna, în orice 
condiții, în zilele noastre, ca și în 
trecut, atitudinea față de sarcina de 
partid reprezintă criteriul cotidian al 
spiritului partinic, al devotamentului 
iță de partid, măsura cea mai inaltă 

a capacității comunistului de a răs
punde marilor cerințe pe care i le 
pune in fată partidul.

Desigur, .menirea comuniștilor nu 
se reduce numai la a lupta, fiecare 
Ia locul său de muncă, pentru în
făptuirea programului partidului. In 
virtutea a însuși rolului partidului, 
ca forță de avangardă a clasei mun
citoare, a întregului popor, membri
lor de partid le revine îndatorirea 
de a-i convinge pe cei din jur, pe 
toți membrii colectivității în care 
trăiesc și muncesc și de a-i mobi
liza la aplicarea exemplară și neîn
târziată a măsurilor inițiate de partid. 
Ca atare, deși are un caracter in
dividual. sarcina de partid presupune 
ca fiecare comunist să atragă alături 
de cl pe ceilalți oameni ai muncii.

Evident, conținutul sarcinii de 
partid variază de la o perioadă la 
alta, în funcție de obiectivele con
crete ale etapei date. în condițiile 
în care edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate reprezintă 
principalul teren de acțiune al parti
dului, se înțelegi că principalul con
ținut al sarcinilor de partid îl con
stituie desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste la fiecare loc de 
muncă. în prezent, sarcinile ce revin 
milioanelor de comuniști au drept 
numitor comun, indiferent de spe
cificul locului de muncă, trece
rea de la acumulările cantita
tive la o calitate nouă. supe
rioară. Aceasta înseamnă în mod 
practic,' pentru comuniștii din uni
tățile economice, a acționa neslăbit 
pentru valorificarea tuturor rezer
velor de sporire accelerată a eficien
ței. în condițiile în care edificarea 
economiei socialiste constituie o la
tură 
litici 
orice 
celași 
mai din această perspectivă, 
de datoria fiecărui comunist

Timiș : a început semă
natul mazârei. Unitătile agri
cole de stat și cooperatiste din ju
dețul Timiș vor cultiva în acest an 
1170 hectare cu mazăre pentru in
dustrializare și consum în stare 
proaspătă. Timpul relativ frumos 
din zona de sud-vest a tării a per
mis să se treacă la semănatul pri
melor suprafețe de mazăre. La 
fermele specializate din Vizejda și 
Peciu Nou au fost insămîntate cu 
mazăre 35 hectare. Această lucrare 
a început și în cooperativele agri
cole din cadrai consiliului unic 
agroindustrial Biled. unde au fost 
insămîntate cu această cultură alte 
30 hectare. (Cezar Ioana).

Construcții metalice pen
tru furnalul nr. 6 din 
Galați. De curind s-au terminat 
primele tronsoane, cu diametral 
de 5—6 metri, pentru benzjle de 
alimentare a furnalului nr. 6 aflat 
în construcție pe platforma Combi
natului siderurgic din Galați. Co
lectivul șantierului naval din loca
litate s-a angajat să livreze cele 20 
de tronsoane necesare la construc-

tia noului furnal de 3 500 mc cu o 
lună mai devreme decît s-a stabilit 
prin contract. (Dan Plăeșu).

în viitoarele centre ur
bane. Dezvoltarea localităților 
care vor deveni centre urbane se 
materializează și în construcția unor 
blocuri de locuit. în acest an, în lo
calitățile Nehoiu. Berea, Pătîrlagele 
și Becenl din județul Buzău se vor 
ridica alte peste 320 apartamente, 
unități și spații comerciale situate 
la parterele noilor blocuri de lo
cuințe. (Mihai Bâzu).

„Copiii văzuți de co- 
pjj" în cadrul manifestărilor de
dicate Anului international al copi
lului, la biblioteca județeană din 
Tirgu Jiu a avut loc. sub genericul 
„Gînduri pentru copiii lumii", o șe
zătoare literar-artistică realizată de 
pionieri și șoimi ai patriei din 
municipiul de pe Jiu. Cu acest pri
lej a fost deschisă expoziția de artă 
plastică cu tema „Copiii văzuti de 
copii", care cuprinde peste 50 de 
lucrări ale micilor plasticleni de la 
casele pionierilor din Tirgu Jiu și 
din alte 10 județe ale tării. (Dumi
tru Prună).
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de 
de 

------------------------------------- ---------- cu 
prevederile din graficele de execuție, este, 
fără îndoială, prima dintre ele. Pe același 
plan al importanței se situează și asigurarea 
șantierelor în flux ritmic, neîntrerupt, cu ma
teriale de construcții.

în repetate rinduri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a accentuat că factorul determi-

nant pentru accelerarea ritmului construcțiilor 
de locuințe îl reprezintă creșterea susținută a 
gradului de industrializare a lucrărilor, prin 
adoptarea pe scară largă a structurilor bazate 
pe elemente mari prefabricate. în spiritul 
acestor indicații, conducerile Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de Construc
ții, Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare, Comitetului de Stat al Planificării și 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini 
au elaborat în comun un „Program privind 
dezvoltarea și modernizarea producției de 
prefabricate din beton armat necesare con
strucțiilor de locuințe în perioada 1977—1980".

Pentru ca prevederile acestui amplu program 
să fie materializate cît mai grabnic, au fost 
create condiții optime pentru începerea și 
finalizarea urgentă a tuturor acestor investiții.

în aceste condiții,

• CARE ESTE RITMUL DE EXECUȚIE PE ȘANTIERE?
• CIND VA ÎNCEPE CONSTRUCȚIA TUTUROR 

OBIECTIVELOR PLANIFICATE?
• CU CE DIFICULTĂȚI SINT CONFRUNTAȚI 

CONSTRUCTORII?
• CE ȚINE IN LOC PROIECTAREA NOILOR INVESTIȚII?
• DE CE INTIRZIE CONTRACTAREA ȘI LIVRAREA 

UTILAJELOR TEHNOLOGICE?
Acesfe întrebări, la care vom căuta răspuns 

în ancheta noastră din pagina a lil-a, sînt cu 
atît mai actuale, cu cît majoritatea obiectivelor 
au termene de intrare în funcțiune prevăzute 
pentru acest an. An care coincide cu un intens 

yjefort în domeniul construcțiilor de locuințe, pe

primul plan al priorităților trebuind să se afle, 
așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie a.c., preocuparea stăruitoare și 
susținută pentru realizarea integrală, în toate 
județele, a planului de locuințe, în paralel cu 
recuperarea neîntirziatâ a restanțelor din anul 
trecut. i
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se înțelege că

fundamentală a întregii 
a partidului, 1... __
sarcină economică este, in a- 
timp, o șarcină politică.

(Continuare în pag. a II-a)
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7ACONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL LA ÎNCEPUTUL CAMPANIEI AGRICOLE
• CUM ESTE CONSTITUIT
• CUM ÎȘI ORGANIZEAZĂ ACTIVITATEA
• CUM SÎNT DISTRIBUITE FORȚELE

în ansamblul măsurilor luate de Plenara C._. * iv.-
bruarie privind perfecționarea conducerii și organizării agriculturii, un 
rol de primă importanță îl au sectoarele unice de mecanizare, înfiin
țate în cadrai consiliilor agroindustriale. Ce cuprind aceste sectoare și 
cum acționează ele pentrp îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în orga
nizarea procesului de producție agricolă ? Vom încerca să răspundem 
prezentind modul de funcționare a sectorului unic de mecanizare din 
Titu, județul Dîmbovița.^

Sectorul unic de mecanizare din
Titu cuprinde :
• baza tehnico-materială a stațiu

nii de mecanizare Titu cu toată do
tarea celor nouă secții de me
canizare care servesc cooperativele 
agricole din Produlești, Costești-Vale, 
Sălcuta, Titu, Braniște, Lunguletu. 
Serdanu, Crovu și Odobesti ;
• mașinile, utilajele și subunită

țile cu profil mecanic ale I.A.S. Titu,

C.C. al P.C.R. din 1 fe-

Argeș. în subordlnea si coordonarea 
directă a sectorului unic intră si 
forța mecanică a celor trei ferme ale 
I.A.S. Titu. care fac parte din consi
liul agroindustrial Titu : la ferma 
Sălcuta s-a înființat o secție de me
canizare, iar la fermele Tomșani și 
Măruntișu forța mecanică a fost co
masată într-o singură secție, 
treaga 
centre 
pînă 
I.A.S..
mecanizare înființate recent se unifi

In- 
bază tehnică a celor două 
de reparații 

acum sectoral 
cit si a celor două secții de

care formau 
mecanic al

In aceste zile la Titu - Dîmbovița

aflate pe raza consiliului agroindus
trial Titu. Este vorba de două mari 
centre de reparații pentru motoare și 
combine care serveau pînă acum 
întreprinderile agricole de stat din 
județele Dîmbovița. Olt. Prahova și

că cu- cea apartinînd stațiunii de me
canizare din Titu, urmînd a fi coor
donată unitar, potrivit programelor 
operative de lucru ale consiliului 
agroindustrial și sectorului unic de 
mecanizare. Toate aceste mașini si

utilaje, precum si personalul rămîn 
în 
de 
de 
an 
in
coordoneze si să acorde întreaga asis
tentă tehnică celor patru secții de 
mecanizare apartinînd I.A.S. Titu, 
dar care își desfășoară activitatea pe 
raza consiliilor agroindustriale Nucet 
și Potlogi. Ele vor funcționa însă ca 
subunități ale stațiunii de mecani
zare din cadrul consiliilor agroindus
triale respective, care răspund ne
mijlocit de activitatea lor și implicit 
de rezultatele pe care trebuie să le 
obțină.

• sectorul de chimizare al I.A.S. 
Titu a intrat cu întreaga dotare teh
nică și cu personalul respectiv în 
subordinea sectorului unic de me-

continuare în centrele si secțiile 
pînă acum și vor servi fermele 
care aparțin. Mai mult. în acest 
sectorul mecanic ce funcționează 

cadrul I.A.S. Titu urmează să

Iosif POP

La întreprinderea de materiale de construcții Militari din Capltalâ se 
lucrează intens pentru punerea neîntirziatâ în funcțiune a fabricii de 

panouri mari prefabricate
Foto : E. Dichiseanu

MUZICA 
o artă a apropierii 

dintre oameni
Theodor Grigoriu, un muzician ce meditează asupra fenomenului 

componistic in toate dimensiunile lui, extrăgînd ceea ce este esențial, acele 
date care pot genera o viziune originală ; un muzician preocupat de 
zonele profunde ale sensibilității și gîndirii actuale, lucrările sale de- 
monstrlnd o indestructibilă legătură cu marea școală a folclorului nostru.

La Stoicânești, 
în anotimpul primăverii 

satului românesc

(Continuare în pag. a V-a)

Modernizare la Stoicânești

Deși în această dimineață primă
vara, care, după gerul de peste noap
te. mai seamănă a iarnă, la Stoică- 
nesti, județul Olt, se pregăteau roa
dele acestui an. roade care, după cum 
spun cooperatorii, vor trebui să fie 
mai mari decît orieînd. Firele de griu 
ies zdravene din amorțire, arătu
rile — brazdă adincă în pămintul 
negru — așteaptă pe mecanizatori să 
le arunce sămința. în schimb, oa
menii nu așteaptă. Fac totul pentru 
ca lucrările agricole de primăvară, 
in momentul cind vor fi declanșate,

să se desfășoare în cele mai bune 
condiții. Așa s-au obișnuit ei. în cei 
aproape 30 de ani de existentă a 
acestei cooperative agricole. Pentru 
că politica Partidului Comunist Ro
mân de cooperativizare a agriculturii 
a descătușat, aci la Stoicânești, pre
cum în toate satele tării, energii 
nebănuite, care au fost și sînt cana
lizate în direcția sporirii producției 
agricole, ceea ce se răsfringe asupra 
bunăstării oamenilor.

Si cum să nu se prindă vîrtos la

treabă cooperatorii din Stoicânești ? 
Atestată documentar de peste 500 de 
ani. această comună din bogata cîm- 
pie a Boianului a fost întotdeauna 
săracă. Cu 30 de ani in urmă, casele 
erau din pămînt. iar pe timp de ploaie 
noroiul ulițelor ii obliga pe oameni, 
mai ales pe copiii care mergeau la 
școală, să folosească picioroange de 
lemn. Erau realitățile satului româ
nesc de ieri. Realitatea de azi ? Mai 
întii. străzile : bună parte din ele sînt 
asfaltate, altele pietruite. Casele — 
mari, cu ferestre luminoase, iar în

ultimul timp au început să fie con
struite cu etaj — sînt o . dovadă nu 
numai a bunăstării oamenilor, ci și a 
dorinței lor de a se înălța deasupra 
pămîntului. Să scape de casa de pă
mînt in care au locuit generații. Nu-i 
nici o exagerare. Datele care există 
arată că. în 1949, anul în care au fost 
puse bazele cooperativei agricole din 
Stoicânești, peste 60 la sută din ca
sele țăranilor din sat erau din pă
mînt, acoperite cu paie șl coceni. Ce 
oferă azi Stoicăneștii ?

® Din patru case, trei- sînt noi.
• Școala are 20 săli de clasă cu 

40 cadre didactice, unde învață 800 
elevi ; in 1949 erau doar patru săli 
de clasă și șase cadre didactice. La

grădinițe și creșe cresc sănătoși alți 
210 copii.
• Comerțul local vinde mărfuri în 

valoare de 11 milioane lei pe an.
De unde toate acestea, este ușor 

de înțeles. Cooperativa agricolă este 
izvorul belșugului. Anul trecut, valoa
rea producției agricole realizată de 
cooperativa agricolă din Stoicânești 
a fost de 82 milioane lei. Această ci
fră n-ar spune prea multe ^iacă nu 
s-ar ține seama de unde s-apornit...

...La 7 august 1949, cind cele 72 de 
familii din Stoicânești au semnat

Florea CEAUȘESCU
(Continuare în pag. a V-a)

— Cum priviți creațiile dumnea
voastră de-acum două-trei decenii ? 
Mă gindesc la Suita pentru cvartet 
de coarde „Pe Argeș in sus“ — 1953, 
Variațiunile simfonice pe un cintec 
de Anton Pann — 1955, Suita, tea
trală in stil clasic pentru orchestră 
de cameră — 1956, Concertul pentru 
dublă orchestră de cameră și oboi — 
1957...

Th. G. : Sînt pagini care au pri
mit adeziunea publicului la timpul 
respectiv și, de ce să nu recunosc, și 
astăzi cînd sînt cîntate îmi aduc o 
satisfacție. Fac parte dintr-un proces 
viu de interpretare poetică a lumii, 
se leagă autobio
grafic de viața 
mea. Cum spune 
Messiaen : „nu
pot scrie ce n-am 
trăit". Deci, de
venind biografice 
au și valoare și 
caracter de do
cument ; și al epocii, și al celui care 
le-a făurit.

— Intr-adevăr, drumul dv. este in- 
conf undabil dacă ne gindim la „Oma
giu lui Enescu" (1960), „Odă oițașului 
meu" (1962), „Elegia pontica" ,(1969) 
pe versuri de Ovidiu, „Tristia" 
(1975) pentru o formație orchestrală 
avind ca sursă de inspirație tot 
poetica marelui latin. Ca să nu mai 
vorbim de „Canti per Europa" (1978), 
o amplă frescă ce dezbate ardenta și 
actuala problemă a continentului 
nostru : PACEA, singura cale de de
săvârșire a civilizației, de apărare a 
marilor valori ale omenirii. Apoi se 
propune in aceste opusuri o tehnică 
nouă, aceea a fasciculelor sonore in 
comentariul unor planuri apropiate, 
in care primordială este melodia.

Th. G. : Sînt lucrări scrise la 
distanță de ani care trebuie înțe
lese ca o aspirație către armonie, 
către lumină și perfecțiune — pro
prie omului dintotdeauna. Multe au 
fost motivele care m-au determinat 
să .scriu, spre pildă, oratoriul pentru 
cor și orchestră „Canti per Eu
ropa". Dintre ele aș aminti : o vizită 
printre ruinele orașului Dresda și o 
cifră de statistică militară, îngrozi
toare, care mi-a apărut în fața 
ochilor : puterea actuală a bombe
lor atomice concentrate pe conti
nentul european este de 3 milioane 
de ori mai mare decît bomba de la

Convorbire cu compozitorul
Theodor GRIGORIU

Hiroșima... Am folosit în lucrarea 
mea versuri de Rimbaud, Eminescu, 
Shelley, Rilke, Pușkin, Dante. Am 
evocat Voronețul, frumoasa Uta din 
Naumburg. „Primăvara" lui Boti- 
celli. Adică, în fața realităților zgu
duitoare, care este puterea unei lu
crări de artă ? Cu siguranță, con
știința va acționa și lumea va merge 
pe drumul optimist. Eu cred în ver
surile lui Dante : „Iubirea care 
mișcă sori și stele".

— Afi lucrat 8 ani la „Canti per 
Europa". Anul trecut, in iunie a avut 
loc prima audiție. Se va imprima și 
un disc, Henry Colpi (unul dintre 

cei mai mari 
monteuri de mu
zică din lume), 
cel cu care ați co
laborat la pelicula 
„Godin", a re
alizat decupajul 
pentru un film 
cafor de televi

ziune, care va fi difuzat și peste 
hotare. Este un opus care a reținut 
atenția lumii muzicale prin plasti
citatea imaginilor, prin ideile de mare 
actualitate pe care le vehiculează. 
Va fi in curind audiat de publicul 
canadian, de melomanii din țările 
socialiste europene...

Th. G. : După părerea mea, ase
menea lucrări sînt necesare, ele re
prezintă „luare de poziție". în termeni 
artistici, firește. într-o problemă car
dinală a lumii contemporane ; dezar
marea, aspirația oamenilor de pretu
tindeni către un viitor sigur, scos de 
sub orice amenințare. Vocația omului 
este creația, colaborarea, comuniunea 
spirituală în care se pot împlini ca
litățile lui cele mai înalte. Iar arta 
nu cunoaște un ideal mai nobil de
cît acela de a contribui la concor
danța ce trebuie să existe între rea
litate și aspirații.

— Cel mai recent succes al dum
neavoastră s-a numit „Furtuna" — 
muzică ambientală — un comentariu 
inspirat, frumos, creator de elevată 
atmosferă și culori timbrale sugestive 
cu sublinierea percutantă a sensuri
lor metaforei shakespeariene.

Th, G. : Am înțeles aici prin mu
zică ambientală accentuarea senti
mentului naturii, .al timpului și spa
țiului. Nu este prima colaborare cu

Smaranda OȚEANU
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL; 
DIVERS; 
Exotică j

La Muzeul de . științe naturale I 
din Bacău s-a deschis o intere
santă expoziție de păsări exo- i 
tice vii Și-au dat intilnire aici I 
papagalul de Senegal (faimosul • 
„Coco") cu nu mai puțin intere
santul papagal cu panglici la git g 
(căruia i se mai zice și. „Micul I 
Alexandru").. Un mare punct de 
atracție il constituie „canarii j 
cocoșați". Ca să nu mai vorbim I 
de alte zeci de specii de păsări 
cu un penaj de un colorit inedit, 
unul mai frumos decit altul. Cit I 
despre cintetelej lor, toată lumea. I 
este... incintatâ. Cine nu crede, 
să meargă să vadă. 1

„Fișa producției 
nete“

La un control |
Control inopinat in mai multe 

autobuze ale întreprindem de I 
transporturi auto Bistrița-Nă- | 
săud. La îndemnul „biletul la 
control, vă rog !“, o serie dă ■ 
călători au inălțat din umeri. I 
„De ce nu v-ați cumpărat hi- I 
lete?" — au fost întrebați. „Ba 
ne-am cumpărat, dar șoferul nu I 
ni le-a dat". j

Și uite-așa s-a aflat că unii 
Șoferi, deși încasează banii, | 
„uită" să elibereze și biletele, tn I 
situația asta s-a aflat Grigore ’ 
Vidican cu autobuzul 31-BN-122, . 
care avea la bord 7 persoane I 
„încasate", dar. cu bilete neelibe- I 
rate, ca și colegul său Petru 
Moldovan, care avea în aceeași | 
situație nu mai puțin de 17 per- | 
soane.

în spiritul însufletitoare- 
lor îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, 
indicatorul producției nete 
și corolarul său, reducerea 
cheltuielilor materiale, con
stituie două puncte de 
reper ale muncii politico- 
educative care se desfă
șoară in întreprinderea in
tegrată de lină Constanța. 
Cu sprijinul unor colective 
de specialiști, comitetul de 
partid a organizat ..inventa
rierea" tuturor cheltuielilor 
materiale din secții, intoc- 
mindu-se apoi ..fișa pro
ducției nete" pentru 65 de 
produse. Au fost afișate la 
fiecare utilaj cartonase cu 
pierderile posibile, astfel ca 
fiecare muncitor să cu
noască precis jn care mo
ment al procesului de pro
ducție să acționeze mai in
sistent pentru reducerea 
cheltuielilor materiale. Cal
culele de pe panouri ara
tă cit se poate cîștiga in 
plus prin evitarea mersului 
în gol ori a staționării ma
șinilor. prin reglarea lor 
corectă, prin economisirea 
unui kilogram de materiale, 
ce valoare are fiecare mi
nut. Acțiunile pe acest 
t.ărîm se conjugă cu cele 
pentru continua ridicare a 
calității produselor. Expo
natele din vitrinele de ca
litate existente în fiecare 
secție se schimbă săntă- 
mînal în a«a-numita ..zi a 
analizei calității". cînd se 
organizează dezbateri.
(George Mihăescu).

de cetățeni — români, ma
ghiari. germani. Brigăzile 
se deplasează periodic in 
diferite localități din me
diul'rural. Ele au drept scop 
popularizarea si însușirea 
temeinică a politicii parti
dului și statului nostru, a 
ideilor cuprinse în expune
rile tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Expunerile sint 
însoțite de demonstrații 
științifice. . experiențe, de

NOTE 
INFORMAȚII 
REPORTAJE

De prisos să mai spunem că 
respectivii șoferi au tost sanc
ționați. Bine-ar fi să fie și mai 
des controlați.

Poluare
Corespondentul nostru volun

tar loan Dobrescu din Cimpu- 
lung ne scrie : „Mergind cu 
treburi prin Pitești, la îna
poiere am fost nevoit să aștept, 
in autogara vreo Jumătate de 
oră. Timp in care am urmărit o 
pereche — soț si soție — el de 
vreo,30 de ani. ea de 23-24 de 
ani, amîndoi foarte bine îmbră- 
cați. oferind spre vinzare tot 
felul de tablouri. Cei doi — 
bișnițari sadea — se adresau, in 
exclusivitate, călătorilor din lu
mea satelor, în special celor in 
virstă: «Nu doriți un tablou 7 
Luați-l și puneți-l in coltul 
casei dinspre răsărit». Preturi 
piperate. In afară de acestea, 
cei doi ofereau spre vinzare 
și alte tablouri reprezentind 
femei îmbrăcate sumar sau 
scene de cel mai prost gust. In 
ce mă privește, eu cred că 
a sosit vremea ca asemenea 
afaceri să nu mai urițească 
străzile".

Organele locale din Cimpu- 
lung așteaptă oare sosirea „lunii 
curățeniei" pentru a lua o mă
sură elementară 7

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fără permis |
Natalia Moldovan din Seini 

(Maramureș) se afla la volanul I 
autoturismului propriu (1-MM— • 
2175). in mașină se mai urcaseră 
niște rude. Nici că se putea un I 
alt moment mai potrivit — ere- • 
dea Natalia Moldovan — pen
tru a le arăta neamurilor cit de I 
iscusit# este fiica ei, Laura, in 1 
virstă de 16 ani. Ce contează că 
nu avea permis de conducere 7 I 
Mămica i-a încredințat volanul. I 
Volan pe care fata nu l-a putut 
ștăpini, astfel că mașina a pă
răsit șoseaua și a accidentat I 
grav o fetiță de pe trotuar. • 
Acum vor trebui să răspundă 
amindouă in fața legii. 1

Dacă-1 |
întîlniți... |

Abia venise pe lume Gheor 
ghiță, că tatăl său a plecat I 
intr-o zi de-acasă și nu s-a mal | 
întors nici astăzi, intre timp, 
Gheorghiță a implinil 10 ani. I 
împreună cu fratele lui mai ' I 
mare, Costel, in virstă de 15 ani, 
au așteptat și așteaptă încă, in I 
comuna Miroslăvești. județul | 
lași, un semn de viață de la 
tatăl lor. >

Cine e tatăl lor 7 Se numește I 
Ion Hogaș, cu ultimul domi
ciliu în comuna Ghimboca, ju- I 
dețul Caras-IScverin. Dacă-l in- I 
tilnește cineva, să-i amintească 
de Gheorghiță și Costel.

Beția strică |
si...

9

cumetria
Pantelimon FrUnzilă din Prun- 

du Birgăului și Toader Pahon 
din Susenii Birgăului sint 
cumetri și prieteni buni. Mai 
corect spus, cei doi au fost prie
teni buni. Pînă deunăzi, cind 
și-au aniversat anii de cumetrie 
cu o sticlă de tărie. Dar amin- 
doi au întrecut măsura cu 
băutura. De-aici pînă la ceartă 
n-a mai fost decit picătura cure 
umple și varsă paharul, iar de 
la ceartă la bătaie, nici măcar 
alit. La un moment dat. Frun- 
zilă a scos cuțitul... Cumătrul 
Toader a ajuns la spital, iar el 
in fața organelor de anchetă.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Sistematic - 
în mijlocul 
sătenilor

Activitatea brigăzilor com
plexe organizate de secția 
de propagandă a Comitetu
lui județean Mureș al 
P.C.R. se bucură de o largă 
audientă în rindul maselor

grafice, filme si diafilme. 
Instructivă a fost, in acest 
sens, recenta intilnire a 
brigăzii complexe cu țăra
nii cooperatori și intelec
tualii dih Valea Largă și 
satele aparținătoare, acțiu
ne axată in principal pe ex
plicarea importantei creării 
consiliilor unice agroindus
triale. întilniri asemă
nătoare vor avea loc 
în comunele Gurghiu. Deda, 
Ibănești. Lunca Bradului. 
(Gheorghe Giurgiu).

Ștafeta 
generațiilor

La Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Pitești 
lucrează (numeroși tineri, 
foarte multi dintre ei bine 
pregătit! profesional, har
nici și disciplinați. Secția 
a IV-a din combinat, de 
exemplu, este denumită sec
ția tineretului. Motiv pentru 
care organizația de partid 
de aici, comuniștii se ocu
pă îndeaproape de ei. aiu- 
tîpdu-i să-și fidice in con
tinuare nivelul profesional 
și politic, să se pregătească

spre a deveni membri de 
partid. ..Am si primit în 
rîndurile organizației, anul 
trecut, spune secretarul de 
partid. Marin Cremenciuc 
— 19 dintre cel, mai buni 
tineri. Ei întrunesc calități 
morale, umane, profesiona
le deosebite". Intr-adevăr, 
operatoarea Maria Lungu 
este fruntașă in producție 
lună de lună : Maria Voita

cu autobuzele din diverse 
localități, s-au intilnit pen
tru puțin timp, înainte de 
a Intra in șut. in sala de 
apel. Șeful secției, secreta
rul adjunct al organizației 
de partid, ii informează 
cum s-a lucrat în schimbul 
precedent, le spun ce au de 
făcut in schimbul care în
cepe. Totodată, pe O tablă 
sint consemnate,- sub ge

rele folosite numai pentru 
tracțiune în unele unităti 
industriale să se monteze 
și... agregate destinate lu
crărilor agricole ? Se știe, 
gindea el. că un asemenea 
agregat mai mult ii încurcă 
pe acești tractoriști. fapt 
pentru care multi il de
montează și-1 aruncă. To
tuși. după reparații, toate 
tractoarele, indiferent de

*
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este șefa celei mai bune 
echipe din secție : Georgeta 
Axente. Elena Citirescu. 
Mirela Cojocaru îsi îndepli
nesc cu cinste nu numai 
sarcinile profesionale, ci si 
pe cele Obștești, la fel ca si 
tinerii membri de partid 
Ion Nenu si Iile Tudose, 
aleși secretari ai organiza
țiilor U.T.C.. ca și Gheorghe 
Costache, căruia i s-a în
credințat conducerea unui 
cerc de invătămînt politico- 
ideologic. Este o sarcină de 
mare răspundere a vîrst.ni- 
cilor aceea de a-i pregăti 
pe cei mai bunii tineri pen
tru a fi demni de înaltul 
titlu de membri de partid 
si. mai apoi, de a-1 onora 
prin fapte de muncă, prin 
întreaga lor comportare in 
viată si societate. (Gheor
ghe Cîrstea).

Noutăți 
la „faptul zilei"

Secția Iara a exploatării 
Căpuș, din cadrul Combi
natului minier Cluj, E ora 
schimbului. Minerii, sosiți

nericul ..Faptul zilei", ul
timele știri de producție. 
Alături, un grafie arată si
tuația la zi a întrecerii, oe 
formații de lucru și schim
buri. Se discută, se comen
tează. se trag concluzii. Ur
mează apoi o scurtă infor
mare politică. Totul du
rează doar 15 minute, timp 
în care minerii află multe 
lucruri despre ei. despre 
munca lor. despre ceea ce 
se întlmplă în tară si in 
lume. Folosirea acestei me
tode de muncă se răsfringe 
pozitiv asupra îndeplini
rii angajamentelor de 
către formațiile de lucru. 
(Alexandru Mureșan).

Perseverența 
tînărului comunist

într-una din zile, țînărul 
comunist Duță Sorescu, 
mecanic lâ întreprinderea 
de reparații tractoare și 
mașini grele (l.R.T.M.G.) 
din Cîmpina. și-a pus mai 
întii sieși o întrebare : de 
ce e nevoie ca la tractoa

destinație, erau prevăzute 
și cu agregatele cu pricina, 
ceea ce însemna risipă de

timp și materiale. Tinărul 
tractorist i-a propus tova
rășului Gheorghe Ghimbaș. 
secretarul comitetului de 
partid, să se renunțe la 
agregatele inutile. Luind in 
considerație propunerea, 
consiliul oamenilor muncii 
din întreprindere a hotărit 
ca. la sosire, tractoarelor 
folosite pentru tracțiune să 
li. să întocmească o fișă de 
constatare și, dacă n-au 
agregate, să nu le mai fie 
montate Altele noi. Firește, 
nu s-a plîns nimeni de 
absenta unul lucru inutil. 
Și s-au realizat pe această 
cale importante economii.

Colectivul df la l.R.T.M.G. 
a ales in consiliul oameni
lor muncii multi tineri' co
muniști. care i-au confir
mat încrederea. între aceș
tia se află și. Duță Sorescu. 
(C. Varvara).

Pe urmele materialelor publicate 
EFICIENȚA CRITICII

In urma publicării, sub titlul „O ședință -fulger» care 
a durat... trei ore", in „Scînteia" nr. 11 317. a unei scrisori 
adresate redacției din sătul Pietrari-Vilcea, în care erau 
criticate unele neajunsuri in desfășurarea adunărilor ge
nerale de partid. Comitetul județean Vilcea al P.C.R. a 
dispus analizarea situației la fața locului de către un 
membru al biroului, șeful secției organizatorice. Așa ctim 
rezultă din răspunsul ce ne-a fost adresat, aceste neajun
suri. precum și altele, care au reieșit cu prilejul analizei, 
au fost discutate cu biroul comitetului comunal de partid 
și cu membrii biroului organizației de bază din satul 
Pietrari, aceștia fiind criticați pentru superficialitate și 
lipsă de fermitate in muncă. Totodată, au fost aduse cri
tici secretarului comitetului comunal și instructorului 
comitetului județean de partid, care nu au acționat su
ficient pentru pregătirea și desfășurarea in cele mai bune 
condiții a adunărilor generale. '

In același timp, printr-un răspuns adresat redacției de 
secretarul comitetului comunal de partid sintem informați 
că articolul publicat — care a constituit un punct distinct 
al ordinii de zi la ultima adunare generală — a prilejuit 
o analiză temeinică a stilului și metodelor de muncă ale 
organizației. Au fost adoptate măsuri pentru evitarea re
petării . lipsurilor semnalate.

Nu este o haldâ ae mina carboniferă, ci doar una de la depozitul de combustibil din străda Lujerului 
Foto : E. Dichiseanu

PE URMELE UNE[ SESIZĂRI PRIVIND

„Sterilul" din cărbune... și din activitatea 
celor care răspund de aprovizionarea 

populației cu acest combustibil
— Do la depozitul de combustibil 

nr. 71 din str. Lujerului mi s-au adus 
cărbuni, care conțin mult praf și 
pietre — pe-a sesizat- la telefon 
Constantin Dan, domiciliat în str. 
Sergent Scarlat 11. Am reclamat la 
unitate si mi s-a promis că oină 
seara mi-i schimbă. A trecut o zi. a 
trecut și a doua, azi e a treia zi, dar 
de schimbat nu mi i-au schimbat. 
Am mai pățit la fel și anul trecut. 
Mi-au promis si atunci că-i schimbă 
și mi i-au schimbat. Acum m-am 
ales numai cu promisiuni. Iar cei* 
care au descărcat cărbunii au mai 
avut îndrăzneala să-mi ceară si o 
țuică. Dar nu le-am dat.

— Bine ati făcut !
însotlt de tovarășul Ion Tancu. de 

la Inspectoratul comercial de stat al 
Capitalei, am mers la depozitul cu 
pricina. Condica de sugestii si recla
mați! e curată ca... lacrima. Nici o 
sugestie, nici o reclamatie. La rindul 
său. registrul unic de control conține 
însemnări privind unele lipsuri con
statate de Inspectoratul comercial de 
stat, dar nici o observație din partea 
vreunei echipe de control al oame
nilor muncii.

— Și. totuși, nemulțumiri sînt — 
recunoaște Doană Ion. șeful depozi
tului — chiar dacă cetățenii nu scriu 
în condică. Vin la noi. reclamă, ne

cer să le schimbăm marfa proastă. 
Avem și o formă oficială, un formu
lar pentru reclamatii. Mergem, ridi
căm marfa de unde a fost dusă, o 
aducem in depozit, o descărcăm. în
cărcăm alta si o transportăm din nou 
omului. în legătură cu sesizarea lui 
Constantin Dan. vreau să arăt că a 
avut ghinion. în ultimele două , zile 
ne-a venjt tot marfă de slabă calitate 
si n-am putut să-i satisfacem cere
rea. Pînă la urmă, i s-a schimbat si 
lui marfa.

în depozit, de o parte a căii. ferate, 
cîteva grămezi mari de cărbune 
amestecat cu pietre („steril". în lim
bajul de specialitate), provenit de la 
Schitu Golești. De cealaltă parte, o 
grămadă de cîteva sute de tone, 
aproape numai praf, provenite de la 
exploatarea Motru.

Aflăm că. in cursul anului trecut, 
numai de la acest depozit s-au. arun
cat la gropile de gunoi ale orașului 
peste 500 tone provenite de la mina 
Schitu Golești, iar alte 4 000 de tone 
cărbune praf au fost expediate la 
termocentrale. Ne interesăm și la în
treprinderea ..Combustibilul". Din 
cele peste 346 000 tone de lignit pri
mite în Capitală, mai bine de 45 000 
tone au fost expediate la termocen
trala Doicești și la întreprinderea de 
produse ceramice ..7 Noiembrie".

Intr-un proces-verbal semnat de

lucrători ai depozitului. înregistrat 
sub nr. 2 474 din 22.M.1979, unul din 
cei doi delegat’ de Ja exploatarea 
Motru a întrebat pe șleau : „Și din 
treaba asta ce iese ?“ Adică ce pri
mesc ei dacă intervin să se trimită 
marfă corespunzătoare ?

Le vom răspunde noi. Pentru între
prinderea ..Combustibilul", aceasta 
înseamnă : a) ocuparea inutilă a spa
țiului in depozit : b) greutăți in apro
vizionarea ritmică a populației : c) 
blocarea unor vagoane pentru trans
portul prafului la termocentrale si a 
unor autocamioane pentru evacuarea 
sterilului : d) manipularea repetată a 
cărbunilor, ceea ce accentuează de
gradarea lor și creează mari chel
tuieli neeconomicoase.

Iar ..din treaba asta ce iese" pen
tru asemenea delegați trimiși să so
luționeze problemele si nu să obțină 
avantaje personale, așteptăm să 
aflăm de la forurile de resort.

Si un apel către furnizori : la în
cărcarea si expedierea vagoanelor să 
aibă grijă să trimită lignitul pentru 
ars în sobe separat de praful nece
sar arzătoarelor din termocentrale. 
Cit privește sterilul, acesta nu arde 
nici în sobe, nici în termocentrale. El 
trebuie eliminat încă înainte de în
cărcarea în vagoane.

Al. PLAIEȘU

Faptele infirmă 
sesizarea

Nicolae Birlădeanu 
a lucrat .Ca lăcătuș- 
mecanic la întreprin
derea de mașini grele 
București, de unde i 
s-a desfăcut discipli
nar contractul de mun
că. într-o scrisoare 
adresată recent ziaru
lui. el susținea că mă
sura nu este înteme
iată. ci se datorează 
răzbunării, pentru că a 
dezvăluit abaterile din 
activitatea unui mais
tru. în consecință, el 
solicita să se revină 
asupra sancțiunii și să 
se anuleze decizia e- 
misă. In vederea veri
ficării acestei sesizări. 
Comitetul municipal 
București al P.C.R. a 
alcătuit un colectiv de 
activiști de partid, 
care. împreună cu re
prezentanți ai tribuna
lului municipal, a ana

lizat la întreprinderea 
de mașini grele toate 
aspectele semnalate, 
în referatul de cerce
tare se. precizează din 
capul locului că sanc
țiunea disciplinară a- 
plicată este justă, ea 
fiind determinată nu 
de vreo persecuție, ci 
de nesocotirea repeta
tă a obligațiilor de 
serviciu si încălcarea 
normelor de comporta
re în întreprindere din 
partea lui N.B. : con
sum de băuturi alcoo
lice în timpul progra
mului. atitudine neco
respunzătoare fată de 
tovarășii de muncă si 
șefii de echipă, refuz 
de a îndeplini sarcini
le primite etc.

Petiționarul cunoaș
te toate aceste moti
ve. care au fost anali
zate si în colectivul in 
dare a lucrat, știe bine 
că nu are dreptate și 
totuși reclamă mereu.

Dreptatea nu poate fi 
însă privită prin oglin
da strîmbă a, interese
lor sale, ci numai și 
numai în contextul, 
faptelor și al normelor 
legale si morale ce .gu
vernează societatea 
noastră.

în legătură eu mais
trul Marin Voican. la 
care se referea semna
tarul scrisorii, in răs
puns se menționează : 
pentru abaterile și ile
galitățile săvîrsite (lo
virea unor muncitori 
din subordine. însuși
rea unor sume de bani, 
luare de mită etc.), 
Comitetul de partid al. 
sectorului 5 a hotărit, 
la vremea respectivă, 
excluderea lui M. Voi
can din rindurile mem
brilor de partid, iar 
organele de miliție 
continuă cercetările în' 
cazul său. pentru apli
carea măsurilor prevă
zute de lege.

Răspunzînd 
cerințelor • 
călătorilor

Analizînd greutățile 
întimpinate de nave
tiștii care circulă cu 
autobuzele pe traseul 
Bălăușeri — Țigman- 
dru — Sighișoara, sem
nalate într-o scrisoare 
adresată redacției de 
loan Funtsch din loca
litatea Țigmandru, 
conducerea întreprin
derii de transporturi 
auto Mureș ne-a trimis 
un răspuns privind 
constatările făcute și 
măsurile adoptate 
pentru îmbunătățirea- 
transportului de călă
tori. Intr-adevăr, se 
menționează în răs
puns. din cauza lipsei 
unor piese de schimb, 
a carburanților nece
sari pentru tempera
turile scăzute și a an
velopelor. s-au înre

VĂ INFORMĂM DESPRE:

„Garderoba" din sezonul cald
Cetățenii au și început să arunce priviri curioase în vitrine, cu gîndul 

la primele semne ale primăverii. Tovarășa JUțCSFECl FIUCSU ai|îunct al 
ministrului comerțului interior, ne-a furnizat cîteva informații de ultimă 
oră :

— Fată de anul trecut. în sezonul 
de primăvară-vară vom oferi supli
mentar cumpărătorilor mărfuri in va
loare de peste 1.4 miliarde lei. Se vor 
găsi in magazine cu aproape 60 la 
sută mai multe rochii decit anul tre
cut, cu 23 la sută mai multe Cămăși, 
cu 27 la sută mai multe țesături pen
tru sacouri și costume. Aproape că 
nu există sortiment de îmbrăcăminte 
și încălțăminte pe, care comerțul să 
nu-1 fi contractat in cantităti mai 
mari decit in anul 1978.

— Cumpărătorii speră să nu mai 
găsească și anul acesta aceleași mo
dele, țesături și culori ca anul trecut.

— Este exclusă o asemenea posibi
litate. De altfel, publicul se va con
vinge singur. Noutățile pe care le va 
observa in magazine îi vor aduce 
aminte de exponatele văzute în stan
durile celei de-a 9-a ediții a Tirgului 
de bunuri de consum. Numai în sec
torul tricotaje am contractat aproape 
1 OOft de modele-noi. Giteva exemple: 
rochii din reion satinat,' bluze din 
contexturi dantelate și ajurate, cu 
aplicații de broderie manuală, care 
conferă distincție și elegantă. ja
chete lungi cu buzunare aplicate, cu 
cordoane și manșete duble etc. La 
grupa de confecții avem alte peste 
550 do modele noi. din care 130 Ia ro
chii. 69 la cămăși. 40 la pardesiu, 34 
la taioare, 15 la costume de vară. Ta 
ce privește încălțămintea, cele peste 
1 500 de modele noi sperăm că vor 
satisface in mai mare măsură exi
gentele publicului. Vor apărea curînd 
in magazine, de pildă, sandale ale 
căror fete imită pielea de șarpe, san
dale cu fete din piele metalizată, san
dale tip sabot cu talpă din lemn. Tot 
din piele artificială metalizată — 
foarte frumoasă — vor apărea în pri
mele zile ale primăverii pardesie si 
jachete, alte obiecte de Îmbrăcămin
te. Pentru că imprimeurile gen fol
clor sint la modă tot timpul, in spe
cial la rochii și bluze, bordurile vor 
fi imprimate tocmai cu motive na
ționale. rustice. Alte noutăți : in gama

țesăturilor tip bumbac, cumpărătorii 
vor remarca articolele Borzești și Bo- 
doc — pentru rochii — tratate cu 
apret neșifonabil. țesăturile din lină 
românească pentru sacouri. într-o 
gamă coloristică specifică sezonului. 
.Pentru cei care iși vor petrece va
canța pe litoral, se vor găsi în'canti- 
tăți îndestulătoare pălării pe suport 
termoplast și din pai sintetic pentru 
bărbați, pălării de ștrand pentru co
pii și femei. Pentru a evita neplăce
rile din anii trecuti. avem de pe acum 
asigurate pentru litoral aproape 1.5 
milioane perechi de sandale, o ju
mătate de milion de prosoape plu
sate. peste 1.2 milioane de bluze pen
tru toate virstele.

In sfîrșit. pentru completarea fon
dului de marfă necesar, au fost an
gajate si unele mărfuri din import, 
între care țesături din mătase arti
ficială. pălării din frunze de palmier 
.și din pai sintetic, cîteva sortimente 
de material pentru perdele. unele 
modele de încălțăminte, prosoape plu
șate. batiste imprimate s.a.m.d.

— Ce măsuri s-au întreprins pen
tru a fi mai bine marcat in unită
țile comerciale Anul internațional al 
copilului 7

<— Pentru această categorie a popu
lației avem în acest an un plan spe
cial de măsuri. Vor fi oferite 650 de 
modele noi de încălțăminte, modele 
noi de confecții, pălărioare, bascuri, 
șepci, căciuli și altele. Pentru 1 Iu
nie. Ziua internațională a copilului, 
o serie de întreprinderi din Timi
șoara. Suceava. București. Petroșani 
și Hunedoara vor realiza peste 500 
modele originale de tricotaje viu co
lorate. De asemenea, la ediția a X-a 
a Tîrgului de bunuri de consum, un 
raion special va fi aprovizionat cu 
mărfuri specifice copiilor. De fapt, 
în întreaga tară vom organiza in acest 
an peste 30 de expoziții in care vor fi 
etalate articole de îmbrăcăminte. în
călțăminte și jucării.

Convorbire consemnată de 
Gh. GRAURE

---------- --------- DE LA
Se reamintește tuturor deți

nătorilor de autovehicule că sim- 
bătă. 31 martie, este ultima zi 
de plată a primelor datorate la 
asigurarea prin efectul legii de 
răspundere civilă aufo. ne anul in 
curs. După această dată se plătesc 
majorări de intîrziere. Indiferent 
de finul autovehiculului — cu ex
cepția motoci durilor — se plătește 
o primă anuală de asigurare de 175 
Iei de către organizațiile socialiste 
și de 350 lei de către cetățeni și 
alte categorii de asigurați, iar pen
tru motocicluri — 40 lei. respectiv 
80 lei.

ADAS --------------------
De asemenea, se reamintește 

proprietarilor de clădiri (aparta
mente) și alte construcții, situate 
in raza orașelor și municipii
lor că, potrivit prevederilor le
gale, trebuie să plătească pînă 
la 31 martie a.c. 50 la sută din 
primele de asigurare pe anul 
1979. După această dată se plătesc 
majorări de înlirziere. în situațiile 
in care primele de asigurare pe 
anul 1979 se plătesc în întregime 
pînă Ia 15 martie a.c., se benefi
ciază de o reducere de 5 la sută.

SARCINA DE PARTID
(Urmare din pag. I)
facă o cauză din lupta pentru 
utilizarea intensivă a capacităților de 
producție, promovarea largă a pro
gresului tehnic, ridicarea calității 
produselor, creșterea accentuată a 
productivității muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale, eradicarea 
oricărei forme de risipă — de ma
teriale, combustibil, energie, de timp 
și de bani; după cum sarcina pri
mordială a comuniștilor din agricul
tură, in lumina Hotărîrii Plenarei 
G.C. al P.C.R. din 1 februarie, a.c., 
constă in a acționa cu maximă ener
gie pentru sporirea producției agri
cole — vegetale și animale — reduce
rea costurilor de producție, gospodă
rirea economicoasă a pămintului, 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii.

Pentru comuniști, o Importantă 
sarcină de partid este să promo
veze la locul lor de muncă, prin 
exemplul personal, ca și printr-o 
perseverentă activitate educativă, 
profilul omului înaintat. Comunistul 
are datoria să statornicească in jur, 
acolo unde acționează zi de zi. un 
asemenea climat Incit munca să de
vină pentru toți suprema onoare, 
un climat in care lucrul de mîn- 
tuială. indiferenta să dispară cu 
desăvirșire. Comunistul nu-i un „pa
sager de opt ore" in uzină, pe șan
tier sau în școală; el este respon
sabil atît pentru sarcina încredințată 
în procesul muncii, cit și pentru tot 
ceea ce se petrece în jurul său. pen
tru bunul mers general. De' aici 
pasiunea cu care trebuie să se 
dăruiască muncii și generozitatea cil 
care trebuie să ofere altora din ex
periența sa.

Indiscutabil, îndeplinirea sarcinii 
de partid implică, in etapa actuală, 
mai mult ca oricind altădată, unirea 
elanului revoluționar cu atribute' 
unei competente cît mai inalte. 
Pentru ca numeroasele cuceriri ale 
revoluției tehnico-știintifice contem
porane să devină un „bun câștigat" 
al producției, pentru ca dotarea teh
nică superioară a întreprinderilor 
noastre să-și arate din plin roadele 
este absolut necesar ca fiecare co
munist, fiecare om al muncii să aibă 
un orizont larg de cunoștințe, o bo
gată pregătire culturală și științifi
că, o înaltă calificare profesio
nală. Este de înțeles, noul se cere 
intimpinat cu nou. Toate acestea im
pun comuniștilor preocupări susținu
te pentru ridicarea necontenită a 
competentei profesionale, pentru per
fecționare si autoperfectionare. Este 
și aceasta o sarcină de partid.

Una din premisele esențiale de care 
depinde înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de partid constă in urmă
rirea riguroasă a îndeplinirii hotări- 
rilor adoptate. Practica Unor organe 
de partid de a-și concentra preocu
pările mai ales asupra alcătuirii de 
planuri, fără a lua și măsurile poli
tice și organizatorice necesare pen
tru înfăptuirea lor. fără a repartiza 
sarcini precise membrilor de partid și 
a controla sistematic cum se înde
plinesc, ilustrează un stil defectuos 
de muncă, din păcate intilnit încă 
destul de frecvent. Viata aduce me
reu noi dovezi că activitatea de con
trol efectuată prin intermediul in
formărilor si rapoartelor, ruptă de 
realitatea de pe teren, controlul care 
nu revine, mereu și mereu, acolo unde 
slăbiciunile sînt mai mari, nu asigură 
eficiența dorită. Centrul de greutate 
al controlului trebuie să "e afle m 
organizațiile de partid, in mijlocul 
oamenilor muncii, acolo unde prind 
viață hotăririle și sarcinile de pa,,!.d. 
Desigur, necesitatea efectuării con
trolului. îndeplinirii sarcinilor se im
pune chiar și acolo unde treburile 
merg bine, ca o modalitate de a 
identifica experiența pozitivă și a a- 
sigura generalizarea ei, de a des
coperi rezerve de mal bine. Re
zultate deosebit de bune dă me
toda folosită de numeroase organi
zații de partid de a pune in dezba
terea adunărilor lor generale modul 
în care comuniștii iși îndeplinesc di
feritele sarcini încredințate, luind in 
fiecare caz măsurile ce se impun.

Controlul sistematic oferă, pe lingă 
certe avantaje privind îndeplinirea 
promptă a sarcinilor încredințate, și 
indicii prețioase in cunoașterea ca
lităților și aptitudinilor oamenilor, in 
aprecierea lor multilaterală in pro
cesul muncii, ca o condiție a pre
venirii manifestărilor de subiecti
vism și superficialitate in selecțio
narea și promovarea cadrelor.

Un factoi' important care condițio
nează deopotrivă înfăptuirea promp
tă a sarcinilor de partid constă in. 
judicioasa lor repartizare. Viata de
monstrează că supraîncărcarea unor 
comuniști cu sarcini impietează asu
pra bunului mers al muncii, favori
zează apariția tendințelor de superfi
cialitate si improvizație. Numai re
partizarea largă a sarcinilor de partid 
în marea masă a comuniștilor este in 
măsură să asigure o sferă toarte cu
prinzătoare de materializare a poli
ticii partidului si. in același timp, 
să determine o puternică activizare 
a tuturor membrilor partidului. Să ne 
gindim ce forță imensă, ce genera
tor de energii, ce uriaș factor de pro
gres reprezintă în asemenea condiții 
detașamentul celor aproape 2,8 mi
lioane de comuniști citi numără in 
prezent Partidul Comunist Român.

îndeplinind exemplar sarcinile de 
partid la locul de muncă, comuniștii 
vor contribui la creșterea neîncetată 
a rolului conducător al partidului — 
condiția esențială a înaintării neabă
tute a societății noastre pe calea so
cialismului multilateral dezvoltat.

gistrat dereglări în 
circulația autobuzelor 
pe unele trasee, intre 
care și pe cel Ia care 
se referea sesizarea, 
în prezent, situația în 
această privință s-a 
îmbunătățit. ceea ce 
permite să se asigure 
ritmicitatea curselor 
de autobuze. în ace
lași timp, se vor crea 
condiții mai bune de 
transport prin dotarea 
unităților din subordi- 
nea I.T.A. cu autobu
ze noi. de mare capa
citate. în acest sens, 
s-au făcut jntgrven- 
tiile de . rigoare la 
Centrala de transpor
turi auto, pentru ur
gentarea livrării mași
nilor. De asemenea, se 
spune în răspuns, s-au 
făcut propuneri pentru 
redistribuirea mai ju
dicioasă pe schimburi 
a personalului munci
tor din unitățile in
dustriale ale munici
piului Sighișoara.. A-

ceasta. deoarece în 
urma unor sondaje s-a 
constatat că majorita
tea navetiștilor care 
lucrează in unitățile 
de industrie ușoară 
sint in același schimb, 
aglomerind artificial 
cursele de autobuze de 
pe acest traseu.

Prin măsurile luate, 
precum și prin întă
rirea disciplinei in 
muncă a personalului 
de servire, șe mențio
nează in răspunsul 
primit, se înlătură nea
junsurile semnalate, se 
urmărește ca transpor
tul in comun să co
respundă cit mai bine 
cerințelor călătorilor.

Dacă n-a tras 
învățăminte...
Dintr-un răspuns în

tocmit de Comitetul 
județean Timiș al 
P.C.R., ca urmare a 
verificării scrisorii

semnate de Nicolae 
Bușe din comuna Căr- 
piniș. aflăm că Ion 
Durau, vicepreședin
tele consiliului popu
lar din această loca
litate. a fost sancțio
nat in urmă cu doi 
ani pe linie de partid 
pentru neindeplinirea 
obligațiilor de servi
ciu. Dar el nu a tras 
învățămintele necesare 
și. ulterior, a execu
tat lucrări în gospodă
ria personală cu echi
pa de muncitori de Ia 
consiliul popular, fără 
să aibă aprobarea bi
roului executiv si fără 
să se întocmească de
vizul corespunzător în 
vederea taxării legale 
a acestor prestații. 
Cercetările întreprinse 
au scos la iveală că 
I. D. a avut și unele 
abateri: de la conduita 
morală, care i-au știr
bit autoritatea și pres
tigiul în comună.

Ținînd seama de 
toate acestea, secreta
riatul comitetului ju
dețean de partid a sta
bilit. ca I. Durau să fie 
sancționat pe linie de 
partid cu vot de blam 
și să fie înlocuit din 
funcția de vicepre
ședinte al consiliului 
popular comunal.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Direcția sanitară 

a județului Ilfov : în 
urma verificărilor e- 
fectuate la secția „Fi
latura și finisajul Bă
iețești" s-a pus in ve
dere conducerii secției 
•ca deșeurile rezultate 
din procesul de fabri
cație să fie depozitate 
la o distantă de 3 km 
de locuințele cetățeni
lor.
• Direcția sanitară 

a județului Prahova :

în vederea asigurării 
asistentei medicale co
respunzătoare în toa
te satele componente 
ale comunei Prbvița de 
Jos. s-a dispus ca me
dicul din comună să 
acorde săptăminal con
sultații si in satul Dră- 
găneasa. De asemenea, 
un cadru mediu va a- 
vea zilnic program de 
tratamente la punctul 
sanitar de aici.
• Consiliul orășe

nesc al sindicatelor 
Curtea de Argeș : în 
urma discuțiilor purta
te la Întreprinderea 
„Electroargeș". pe mar
ginea scrisorii adresa
te redacției de Gheor
ghe Văcărel. s-a ho- 
tărît. ca acesta să lu
creze ca strungar la 
serviciul piecanic-sef, 
în trei schimburi! pen
tru a putea urma 
cursurile liceului . seral.

Gheorqhe 
PÎRVAN
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Un important obiectiv stabilit de partid

PENTRU OAMENII MUNCII
IN ACEST CINCINAL

Â

J

■

H ..

„Este necesar să luăm toate măsurile pentru ca anul 
acesta și în 1980 să realizăm în întregime planul de 
locuințe. In acest scop, trebuie să se meargă numai la 
proiecteledip, numai la blocuri de locuințe cu 4-5 niveluri 
cel mult - pentru care avem asigurată și mecanizarea - să 
se urgenteze punerea în producție a fabricilor de pre
fabricate".

NICOLAE CEAUȘESCU

W

DE CE INTIRZIE PUNEREA IN FUNCȚIUNE
A FABRICILOR DE PREFABRICATE?

I
I ♦

Cunoașteți aceste importante avantaje
ale industrializării construcțiilor?

Avantajele impresionante ale industrializă
rii construcțiilor de locuințe sînt de pe acum 
bine verificate în practica a numeroase șan
tiere. în esență este vorba de un important 
cîștig de timp, de reducerea substanțială a 
efortului fizic, de diminuarea cheltuielilor 
propriu-zise. Sînt tot mai numeroase șantierele 
care prin promovarea largă a tehnologiilor 
moderne, cu grad mare de industrializare, 
s-au transformat în adevărate unități de 
montaj, lată de ce extinderea în continuare a

industrializării construcțiilor de locuințe, așa 
cum a indicat secretarul general ai partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie o 
sarcină de cea mai mare actualitate. O con
diție esențială : noile capacități de prefabri
cate să intre neîntîrziat în funcțiune pentru a 
putea livra ritmic panourile necesare con
struirii blocurilor de locuințe, lată sugestiv 
cîteva din avantajele industrializării construc
țiilor de locuințe

Structuri din :

Elemente 
spațiale

Panouri 
mari 

preiabricate
Zidărie

GRAD DE INDUSTRIALIZARE
(în procente)

CONSUM DE MANOPERĂ PE ȘANTIER
80 50 0-15

(ore/apartament)
DURATA DE REALIZARE (pentru un bloc

350 900 2 200

P +4 cu 20 de apartamente) — în luni 
ECONOMII DE MATERIALE:

1-1,5 4-4,5 8-9

— Oțel-beton (kg/m2) 18,5 20,0 14,0
— Ciment (kg/m2) 160,0 165,0 140,0

%
Cu o lună înainte de punerea în funcțiu
ne, restanțele au ajuns la 5 luni

(UNGHENI)

I

0 experiență pozitivă demonstrează 
termenelorrealismul nici

care
TG. JIU . La Tg. Jiu, în veci

nătatea Combinatului de lianți și 
azbociment, se pun bazele unei fa
brici de prefabricate din beton ar
mat. Viitoarea fabrică va cuprin
de o -secție de panouri mari, 
cu o capacitate anuală de 60 000 
mc pe an, o secție de elemente spa
țiale, o adevărată „fabrică de case" 
ce va realiza anual echivalentul a 
1 000 de apartamente și o hală de 
elemente industriale, cu o producție 
de 23 000 mc pe an. Termenele de pu
nere in funcțiune pentru cele trei ca
pacități sint in ordine : 15 mai 1979. 
30 septembrie 1979 și 30 iunie 1980.

Lucrările au inceput în luna mai a 
anului trecut, în antrepriza șantieru
lui Tg. Jiu al Grupului de șantiere 
construcții forestiere și industriale 
Rm. Vîlcea, unitate cu un bun renu
me în rindul constructorilor din 
județul Gorj. „Startul" a fost 
însă destul de lent deoarece pro
iectantul general — Institutul de 
cercetări și proiectări pentru ma
teriale de construcții din 
rești — nu a asigurat 
documentația necesară, 
meritul lor, constructorii 
acoperit cu justificări, ci
temeinic pe treabă. „Cu toate că 
execuția unor lucrări a avut loc con
comitent cu elaborarea documenta
ției, ne-a spus ing. Gheorghe Târsu, 
șeful lotului Bîrsești, am realizat un

Bucu- 
la timp 

Dar. spre 
nu s-au 
s-au pus

La scadență, în locul fabricii, construe 
torii au lăsat... gropile

(BRAGADIRU)

volum mare de lucrări pregătitoare 
— nivelări, terasări, betonări. cana
lizări — care ne-au permis să acce
lerăm ritmul de muncă".

Rezultatul? La sfirșitul anului 1978, 
lucrările prevăzute 
rezistență, hala de 
turnarea fundațiilor) 
grafice, obținîndu-se 
de peste două luni în realizarea de
pozitului de produse finite. .

Care este stadiul lucrărilor la 
secția de elemente spațiale ? Ing. 
Gheorghe Marin, șeful șantierului 
din Tg. Jiu. ne-a precizat:

— Aș vrea să menționez, mai întii. 
că această secție nu a fost prevăzută 
initial în proiect, ea fiind introdusă 
în plan doar la începutul lui 1979. 
Ca urmare, am luat o serie de mă
suri pentru a acoperi un volum sporit 
de lucrări. între altele, am detașat 
pe acest șantier încă un lot de 50 
de oameni, iar loturile noastre de la 
Bistrița și Baia de Aramă au primit 
sarcina de a executa podurile, calea 
ferată și alte lucrări anexe pe plat
forma fabricii de prefabricate. în 
prezent, dispunem de toate condi
țiile sub aspect organizatoric și 
tehnic de a ne încadra in termenele 
de predare către beneficiar a tuturor 
celor trei capacități de producție.

Activitatea intensă 
Confirmă ' aprecierile 
cialiști. La hala de 
prima capacitate care 
în funcțiune, stăm 
maistrul Constantin Nicolcioiu r

— Deocamdată, avem tot ce ne 
trebuie — materiale, utilaje, oameni 
harnici și pricepuți — astfel că. acum 
terminăm montarea prefabricatelor la 
acoperiș, după care vom ataca lu
crările de la conveiere. casete, 
pardoseli și altele. Normal, ar trebui 
să continuăm cu închiderea pereți
lor laterali, dar nu s-au procurat încă 
materialele necesare. Avem front de 
lucru doar pentru o lună de zile.

îngrijorarea maistrului este justi
ficată, căci soluția de închidere a 
halei, în funcție de materialele pe 
care le poate procura șantierul, nu 
este clarificată. Proiectul prevedea 
initial închiderea cu profilit și 
azbopan, materiale greu de procurat. 
De aceea s-a impus schimbarea so
luției, care întirzie însă să fie ela
borată de proiectant.

Iată de ce ar fi necesar ca în 
această perioadă proiectantei de la 
I.C.P.M.C, București să acorde asis
tentă tehnică la fata locului, pe șan
tier, pentru că acum se ivesc curent 
probleme care solicită o soluționare 
rapidă. Faptul eă lucrările la secția 
de elemente spațiale au și început, 
fără a exista nici un detaliu de exe
cuție, nu a permis constructorilor 
să-și organizeze activitatea în per
spectivă. (Dumitru Prună).

(structuri de 
panouri mari, 
se înscriau in 

chiar un avans

de pe șantier 
. soe-

pahouri mari, 
trebuie să intre 
de vorbă cu

Forurilor de resort, spre aducere aminte...
Sondajul efectuat pe cele trei șantiere ca și 

semnalele critice primite de pe alte șantiere 
ale noilor capacități de prefabricate demon
strează că au apărut și persistă o serie de 
greutăți în finalizarea acestor obiective. Fie că 
este vorba de neasigurarea amplasamentului, 
lipsa documentațiilor de execuție, insuficiența 
forței de muncă, slaba organizare a lucrului,

nelivrarea utilajelor tehnologice — toate aces
tea sînt cauze majore care culminează cu înce
tinirea ritmului de lucru, încălcarea graficelor 
de fucru, punind sub semnul incertitudinii res
pectarea termenelor de punere în funcțiune, 
lată o situație la zi a noilor capacități de pre
fabricate ce se construiesc în cadrul progra
mului prioritar;

lor de execuție. LIPSESC ÎNCĂ PROIECTELE 
PENTRU O SERIE DE OBIECTiVE ALE CONSI
LIILOR POPULARE. Mari datorii la acest capitol 
au Institutul de cercetare și proiectare pentru 
materiale de construcții (I.C.P.M.C.) din Bucu
rești — pentru poligoanele de prefabricate de la 
Sîntimbru, județul Alba, și din Odorheiu Secu
iesc ; Institutul județean de proiectare Oaraș- 
Severin — pentru poligoanele din Caransebeș și 
Reșița, Institutul județean Dîmbovița — pentru 
poligonul de prefabricate din Tîrgoviște.

Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de 

Construcții

Consiliile populare jude
țene și Consiliul popu
lar al municipiului Bucu

rești

POPULARE JUDEȚENE — și anume poligoanele 
de prefabricate Caransebeș, Reșița, Tîrgoviște, 
Odorheiu Secuiesc, Caracal, Ploiești, Sibiu și 
Livezeni (județul Hunedoara) — LUCRĂRILE 
NU AU ÎNCEPUT ÎNCĂ.

• CAPACITĂȚI APROBATE 27 49
• PUSE ÎN FUNCȚIUNE 1 . 6
• RESTANTE 6 4
• PLANIFICATE SĂ INTRE ÎN FUNC-

TIUNE ÎN ACEST AN 18 30
• PLANIFICATE SĂ INTRE ÎN FUNC-

TIUNE ÎN 1980 2 9

® Pentru numeroase alte obiective NU AU 
FOST ÎNCĂ PREDATE DEVIZELE Șl DETALIILE 
DE EXECUȚIE. Pe multe șantiere, constructorii 
solicită întărirea asistenței tehnice, deziderat 
încă neîmplinit.

Care sînt principalele concluzii care se des
prind ?

• PREGĂTIREA NECORESPUNZÂTOARE A 
UNOR LUCRĂRI a influențat negativ în anul tre
cut și continuă să-și pună amprenta in acest 
an pe evoluția activității de la o serie de obiec
tive cu termene de intrare în funcțiune apro
piate. Din cauza lipsurilor în pregătire, pe 16 
șantiere, lucrările au fost începute cu o întir- 
ziere cuprinsă între 2 și 13 luni, rămîneri in 
urmă care au fost recuperate doar parțial.

• PE OPT ȘANTIERE ALE CONSILIILOR

• Nesatisfăcător evoluează activitatea și pe 
șantiere ale Centralei Materialelor de Construc
ții București. Este vorba de capacitățile de la 
Zalău, Craiova, Suceava, unde stadiile atinse 
sînt mult rămase în urmă.

• Rămine deschisă problema asigurării tutu
ror proiectelor de execuție, devizelor și detalii

• ASIGURAREA INTEGRALĂ A UTILAJELOR 
TEHNOLOGICE pentru o parte din noile capa
cități reprezintă o aită dificultate serioasă. 
Preocuparea scăzută manifestată în această di
recție de unele consilii populare, refuzul unor 
furnizori de a contracta o serie de utilaje și lipsa 
documentațiilor de execuție la alte utilaje, ca și 
unele termene de livrare necorelate, periclitează 
fabricile de prefabricate din Timișoara și Brăila, 
poligonul de prefabricate din Odorheiu Se
cuiesc etc. Dintre furnizorii care creează, în 
continuare, dificultăți menționăm : întreprinderea 
„23 August", și de mașini grele din București, 
„Progresul" Brăila, de celule electrice din 
Iești, constructoare de mașini din Reșița 
Unele dintre ele, cum este Întreprinderea 
canică din orașul Dr. Petru Groza, refuză să
tracteze elevatorul cu cupe, situație care pune 
sub semnul întrebării intrarea in funcțiune a 
unui număr de 8 capacități nai. Cazul nu este 
izolat.

Băi- 
ș.a. 
me- 
con-

DROBETA-TURNU SEVE
RIN. în cel de-al treilea trimestru 
al anului trecut, la Drobeta-Turnu Se
verin trebuiau să înceapă lucrările 
la un nou și important obiectiv : 
fabrica de panouri mari prefabricate, 
cu o capacitate de 65 000 mc. adică 
echivalentul a 2 000 de apartamente. 
Am căutat respectivul șantier. A fost 
imposibil să-i dăm de urmă. Normal! 
Nici nu există. în schimb, există o 
lungă poveste a tergiversărilor. S-o 
derulăm pe scurt. Inițial, in cadrul 
întreprinderii județene de construcții 
montaj Mehedinți s-a prevăzut con
struirea unui poligon de prefabricate 
cu o capacitate de 30 000 mc. care, 
conform termenului initial, ar fi tre
buit să fie gata la 30 iunie lins, 
între timp, necesarul de prefabricate 
al județului a crescut, considerabil, 
realizarea unor astfel de obiective 
intrînd în atribuțiile Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții.

Care este in prezent stadiul inves
tiției ? Trebuie arătat că locul inves-

UNGHENI (Mureș). Actuala 
stafie de prefabricate din beton 
de la Ungheni, județul Mureș, are 
o capacitate anuală de 70 000 mc 
de panouri mari, insuficientă, dacă 
avem in vedere că. numai in acest 
an. Trustul de construcții-montaj 
Mureș urmează să construiască în 
județ 5 112 apartamente. Iată de ce, 
în ime.diata apropiere a vechii stații. 
se află în construcție o nouă între
prindere de prefabricate din beton, 
prin finalizarea turela Se va ajunge 
lă o capacitate anuală, de 175 000 mc 
de panouri mari prefabricate. Ter
menele de punere in funcțiune a noii 
investiții sint eșalonate intre 31 
martie și 30 septembrie a.c. Mai men
ționăm că respectarea riguroasă a 
acestor termene ar aduce, la nivelul 
acestui an. un plus de aproape 95 000 
mc prefabricate din 
la realizarea planului 
te prevăzute în județ.

Dar, lucrările de 
montaj sînt mult rămase în urmă 
fată de graficele stabilite.

— Principalul neajuns îl constituie 
faptul că proiectantul general. Insti
tutul de cercetări și proiectări pen
tru industria materialelor de con
strucții din București, a realizat cu 
o foarte mare întirziere proiectele 
lucrărilor de construcții — ne-a pre
cizat ing. Ovidiu Munteanu. șef de 
lot. Ca atare, lucrările au inceput cu 
circa 3 luni întirziere. Din păcate, 
nici acum nu dispunem încă de pro
iecte de execuție decit pentru halele 
de fabricație (dar și acestea sînt

beton, decisiv 
de apartamen-

construcții si

tigației pe șantier l-am mutat la 
banca de Investiții, informindu-ne 
despre mersul hîrtiilor necesare în
ceperii lucrărilor. Ce am aflat ? Abia 
de curînd, mai precis în luna ianua
rie, s-au aprobat nota de comandă 
și proiectul de execuție al fabricii de 
prefabricate. Deci cu întirziere. Că 
abia la 31 martie există speranța 
predării detaliilor de execuție. Spe
ranță, pusă și ea sub semnul incer
titudinii datorită problemei amplasa
mentului. Viitorului șantier i se 
caută încă locul : din cele 7,4 ha 
necesare asigurîndu-se doar 1.6 ha. 
iar pentru restul suprafeței urmînd 
să se întocmească documente, să se 
obțină aprobări. Din aceste cauze, 
constructorul — grupul de .șantiere 
construcții industriale și «forestiere 
din Km. Vîlcea, care are în plan 
acest obiectiv — nu poate începe lu
crările. Și așa, în locui realizărilor, 
graficele de execuție consemnează 
numai restanțe. în timp ce in județ, 
pe șantierele construcțiilor de locu
ințe există o mare „foame" de pre
fabricate. (Virgiliu Tătara).

incomplete), așa incit rămineriie în 
urmă au ajuns la 4—5 luni.

Pe de altă parte, constructorul. 
Trustul de constructii-montaj Mureș, 
este lipsit de cantități masive de ma
teriale, îndeosebi de agregate sortate 
de balastieră. „Șantierul — ne spune 
maistrul Bognar Arpad, ar trebui să 
primească in medie, zilnic. 54 mc 
beton, dar nu primește nici 6 mc.

lată de ce. în loc să crească, ritmul 
de lucru pe șantiere înregistrează o 
scădere vizibilă de la o zi la alta. 
Cum ar putea fi altfel, dacă pe șan
tier nu se află decit un buldozer și 
un excavator, ambele staționind 
însă, 4 dulgheri și vreo 20 de munci
tori necalificați ? Iar calculat după 
grafice, acum trebuiau să muncească 
intens, aici, peste 130 de oameni.

Ce măsuri se impun pentru acce
lerarea lucrărilor ? în afară de re
zolvarea problemei proiectelor și 
materialelor de construcții, finaliza
rea investiției este condiționată de 
livrarea la timp a unor utilaje teh
nologice. Este vorba, intre altele, de 
grinzile de rulare (furnizor între
prinderea de prefabricate din beton 
— Deva). Tot pe lista priorităților 
figurează, așa cum precizează ing. 
Mircea Luca, șeful serviciului meca
nizare din cadrul T.C.M. Mureș — 
și asigurarea, în termen util, a două 
cazane cu aburi CR-16 pentru cen
trala termică. întocmirea operativă a 
proiectelor de execuție pentru o serie 
de utilaje tehnologice, știut fiind că 
județul s-a angajat să execute 1 200 
tone utilaje nentru care incă lipsesc 
proiectele. (Gh. Giurgiu).

...Și cîteva întrebări pe adresa
...CENTRALEI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
• Cum acționați pentru punerea rapidă în 

funcțiune a capacităților restante ?
® Care sînt direcțiile de acțiune avute în 

vedere pentru accelerarea ritmului de lucru 
pe toate șantierele ?

® Cînd veți lichida restanțele în livrarea 
materialelor de construcții ?

...MINISTERULUI INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
• Ce întreprindeți pentru ca unitățile furni

zoare din subordine să contracteze ferm și 
neîntîrziat întregul necesar de utilaje tehnolo
gice și să ie livreze la termene corelate cugice și să le livreze la termene corelate 
punerea în funcțiune a noilor capacități ?

...COMITETULUI ‘ 
PENTRU PROBLEMELE 

CONSILIILOR POPULARE
• Ce măsuri se iau pentru urgentarea 

prevă-ceperii lucrărilor la toate obiectivele 
zute ?
• Cum acții 

derii consil 
narea activității de pe șantiere ?

în legătură cu

in-

acționați pentru întărirea răspun- 
liilor populare județene în coordo-

aceste

.MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

® Care sînt măsurile luate pentru asigu
rarea efectivelor de muncitori și a utilajelor de 
construcții necesare pe șantierele fabricilor de 
prefabricate ?

...MINISTERULUI ECONOMIEI
FORESTIERE SI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
® Ce garanții există că trusturile de con

strucții din subordinea ministerului vor realiza 
la timp fabricile de prefabricate ?

© Numeroase întreprinderi ale M.E.F.M.C. 
au restanțe importante în livrarea utilajelor 
pentru noile investiții. Ce măsuri întreprindeți 
pentru recuperarea lor ?

...INSTITUTULUI DE CERCETARE
Șl PROIECTARE PENTRU MATERIALE

DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
• Cînd veți livra documentațiile de execu

ție restante ?
• Ce măsuri ați luat pentru asigurarea 

asistenței tehnice pe șantiere ?

aspecte așteptăm din partea fo 
rurilor vizate în ancheta noastră răspunsuri clare și anga 
jante, măsuri prompte, eficiente. Vom reveni.

Pagină realizată de Cristian ANTONESCU și Dan CONSTANTIN
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Un amfiteatru pentru mii de oameni ai muncii

UNIVERSITA TEA CUI TURAL - ȘTIINȚIFICĂ
DIN ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVA IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ATELIER EDITORIAL
Editura „Meridiane"

lucrările consacrate 
artei românești cum

t tr

Sălile de conferințe pline, în care 
oameni de cele mai diferite profe
sii — muncitori, intelectuali, studenti, 
elevi, gospodine — audiază. In , orele 
lor libere, după-amiaza sau seara, 
expuneri interesante ce le aduc un 
plus de cunoștințe în domeniul de 
care se ocupă sau le lărgesc orizon
tul politic si cultural, reprezintă un 
element obișnuit în peisajul vieții 
spirituale din Cluj-Napoca. La Casa 
Universitarilor, de pildă. îl întîlnim 
pe prof. dr. docent Gheorghe Chis. 
cu un grup de tineri care urmează 
sistematic cursul său de astronomie, 
vorbindu-le despre utilizarea ener
giei solare. în timp ce la clubul în
treprinderii mecanice de material 
rulant „16 Februarie", prof. Ioan 
Radu tine o conferință despre aspec
te actuale ale politicii internațio
nale a partidului, iar la clubul de la 
„Clujeana", dr. loan Silbarg. cercetă
tor științific, pune în temă cadrele 
care lucrează în laboratoarele între
prinderii asupra unor noi aplicații 
ale cercetărilor din domeniul chimiei 
in industria de încălțăminte. Este 
Imaginea vie. expresia faptică a unor 
cifre impresionante, pe care nu fără 
mîndrie ni le comunica rectorul Uni
versității cultural-știintifice din Clut- 
Napoca, prof. dr. docent Crișan Mir- 
cioiu : fată de cele 4 cursuri cu circa 
200 de oameni, care funcționau acum 
16 ani. cind s-a Înființat Universita
tea. In prezent exista 106 cursuri, 
frecventate de circa 10 000 de oameni.

Care este secretul acestei dezvol
tări ? Cum a izbutit Universitatea 
cultural-stiintifică să clstige un pu
blic atlt de numeros. In condițiile în 
care oamenii 
atît de rapide si de 
informare, aflate practic 
oricui ?

Reușita - se datorește 
toate faptului că tinînd 
opțiunile cetățenilor, aflate prin con
vorbiri si sondaje directe în între
prinderi. instituții, scoli, cartiere, 
conducerea Universității a elaborat 
un program foarte diversificat de 
acțiuni, în măsură să răspundă inte
resului și necesităților reale alo unor 
largi categorii de cetățeni. Oricine 
răsfoiește programul pe anul în curs 
al Universității — o adevărată carte 
de 150 de pagini, rămine impresio-

nat de bogăția si varietatea cursu
rilor, în care sint abordate de la pro
bleme politice de mare actualitate, 
probleme de organizare si conducere 
a producției sau de etică în societate 
Si în familie, si pînă la chestiuni de 
Stiintă si tehnică, de cultură gene
rală sau de orientare profesională — 
toate în cicluri unitare, bine gindite, 
în măsură să comunice cunoștințe si 
informații esențiale in domeniul res
pectiv.

Faptul că, în spiritul tradițiilor bo
gatei activități obștești ale intelec
tualității clujene, titularii cursurilor 
sint personalități ale vieții culturale

unor muncitori din. intyeprin- 
fost creat, in aceastlTTilială si

citarea 
dere, a 
un cere de arte'plastice, avîndu-1 ca în
drumător pe vicepreședintele filialei 
Uniunii artiștilor plastici .din Cluj- 
Napoca. Din activitatea. aceșț.ui cerc 
s-a născut o frumoasă expoziție 
pictură, care a putut fi admirată 
de mult la clubul întreprinderii.

Demn de remarcat ni se oare 
efortul de a implanta acțiunile Uni
versității in noile cartiere ale muni
cipiului, mai îndepărtate de centru, 
îndeosebi în cartierele muncitorești, 
folosindu-se pentru popularizarea lor 
școlile, comitetele de părinți, prin in-

de 
nu
si

• 106 cursuri frecventate de peste 10 000 de oameni • Titularii 
cursurilor — personalități de frunte ale vieții cultural-știintifice
• Conferințe, acolo unde trăiesc și muncesc auditorii : în între

prinderi și în noile cartiere • Succesul „Serilor clujene"

dispun de miiloacele 
lesnicioase de 

la tndemina

lnainte da 
seama de

și științifice, cel mai adesea cadre 
universitare, cercetători științifici, le 
sporește atractivitatea.

Ceea ce ni se pare Insă si mai in
teresant în experiența Universității 
cultural-știintifice de la Clui-Napoca 
este deplasarea a numeroase dtirsuri 
chiar la locul de muncă al auditori
lor, în fabrici si uzine, instituții, cu 
evidente implicații pozitive atît pen
tru conținutul expunerilor, mai bine 
adaptate astfel specificului unităților, 
cit și pentru însăși participarea celor 
interesați. Astfel, de mai multi ani 
funcționează filiale ale Universității 
în mari întreprinderi cum sint „Clu
jeana". întreprinderea de material 
rulant, precum si pentru lucrătorii 
din cooperația meșteșugărească, cu 
programe adecvate preocupărilor 
acestor unități. în cadrul filialei de 
la „Clujeana", de pildă, se bucură de 
apreciere cursurile organizate pentru 
diferite grupe de tehnicieni șl ingi
neri. cu concursul unor cadre didac- . 
tice de la Institutul politehnic si cer
cetători științifici, despre aplicarea 
unor tehnologii moderne, automati
zarea in industria de pielărie si în
călțăminte, folosirea informaticii In 
sprijinul perfecționării mecanismului 
economico-financiar etc. La soli-

termediul cărora se comunică in fie
care familie temele expunerilor pro
gramate. se trimit invitații. Aseme
nea acțiuni au în obiectiv mai ales 
educația materialist-stiintifică (de 
exemplu, cursul „Astronomia si cer
cetarea cosmosului", tinut la liceul 
de stiinte ale naturii în noul cartier 
Donath), educația in familie (cursul 
„Aspecte psihopedagogice si sociolo
gice ăle vieții familiale", la același 
liceu), ridicarea calității vieții (cursul 
„Omul, natura, mediul de locuit si 
viata modernă", in cartierul Mănăș- 
tur). menținerea sănătății (cursul de 
la clubul C.F.R.).

In sfîrșit. la extinderea razei de 
acțiune si a influentei Universității 
cultural-știintifice în cele mai largi 
pături ale populației 
colaborarea tot mai 
diferitele organizații 
obștești, cu instituții 
județean 
municipal 
etc. Din 
de artă 
foarte izbutitele „Seri clujene", 
ganizate lunăr în sălile muzeului, atit 
in iimba română, cit si în limba ma
ghiară. pentru a marca, prin confe
rințe și alese programe artistice, ani-

contribuie si 
strinsă 

de masă
cu 
?i 

ionsilipl 
al sindicatelor. Comitetul

U.T.C.. Muzeul 
colaborarea cu 

s-au născut, de
„Seri

de artă 
Muzeul 

pildă, 
or-

versarea' unor evenimente istorice, 
unor personalități de seamă aparți- 
nind poporului român si naționalită
ților conlocuitoare.

Tabloul acestei bogațe actlvițâti. 
Care valorifică, in opera de răspihdire 
a științei și culturii, puternicul po
tențial intelectual de care dispune 
Cluj-Napoca, nu este insă lipsit șt 
di* unele umbre. Să amintim astfel 
dificultățile care mai există in orga
nizarea unor acțiuni, in asigurarea 
unui minim de mijloace tehnice si 
de documentare moderne. Mai obser
văm apoi că experiența acumulată in 
desfășurarea activității cultural-stiin- 
tifice in cadrul municipiului nu este 
fructificată și pe olanul județului, 
pentru ridicarea nivelului activității 
universităților cultural-știintifice din 
mediul rural. în fapt, unele din aces
tea — de pildă cele din comune pre
cum Chiuești, Vad, Poieni sint 
lipsite • de viață, au o activitate 
sporadică, formală. Programele uni
versităților din mediul rural sint de
ficitare atît în ce privește răsnîndirea 
cunoștințelor științifice, cît și a celor 
de organizare și conducere a unități
lor agricole. Merită, desigur, să fie 
examinate cu atenție opiniile expri
mate de cadre din conducerea 
universității și activiști de la comi
tetul județean de cultură si educație 
socialistă : universitățile cultural-ști- 
ințifice din mediul rural să fie subor
donate cel puțin din punct de vedere 
metodic celor din municipii și orașe, 
să se instituie un sistem de instruire 
și pregătire a cadrelor de conducere 
a acestor universități, să se organi
zeze mai multe schimburi de expe
riență cu universitățile că experiență 
mai bogată. Faptul că activitatea 
universităților cultural-știintifice a 
constituit recent obiectul unei ana
lize din partea consiliului județean 
de educație politică și cultură so
cialistă este de bun augur pentru 
extinderea experienței pozitive deja 
acumulate, astfel ca aceste instituții 
să-si îndeplinească pretutindeni, cu 
deplin Succes, rolul irhportant ce le 
revine în ridicarea nivelului de con
știință si lărgirea orizontului cultu
ral al oamenilor muncii.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

IDA '
„ROMÂNIA-FILM" prezintă ■■Un poet despre poezia unui critic „Al patrulea stol

o producție a Casei de tilme Unu

CC

Alături de 
începuturilor ___  -Ț—- —.......
sint Aria culturii Cucuteni de Vla
dimir Dumitrescu sau albumul 
consacrat, de Radu Florescu si Ion 
Miclea Tezaurelor transilvane ce 
se păstrează in muzeele vieneze, 
se cuvine să menționăm Miniatura 
românească de Gh. Popescu Vi'cea, 
Arta gotică in România de Vasile 
Drăguț. Tezaure de aur din Româ
nia de Ștefan Burda. Monumentele 
medievale ale 'Firgoviștei de CriS; 
tian Moisescu. Arta in timpul lui 
Vasile Lupu de Victor Simion și 
Ana Dobjănschi sau Portul popular 
de sărbătoare din Romania de Paul 
Petrescu și Elena Secoșiin. Totoda
tă. in diferite serii si colecții vor 
apărea mai multe albume si studii 
monografice dedicate unor maeștri 
af picturii si sculpturii românești, 
de la Andreescu — căruia Radu 
Bogdan ii consacră o monumentală 
monografie din care a încheiat re
cent al doilea volum •— la Brâncuși 
si de la acesta la contemporanii 
noștri Lucia Dem. Bălăcescu. Vida 
Gheza, Virgil Almășanu, Gheorghe 
Vinătoru, Ion Gheorghiu. Ion Sima 
sau Petre Abrudan.

Alte titluri vor evidenția preocu
parea constantă a colectivului edi
turii „Meridiane" de a familiariza 
publicul larg cu vastul tezaur al 
artei universale. Bunăoară. în co
lecția „Clasicii picturii universale" 
sint in pregătire o serie de albume 
dedicate vieții si creației unor mari 
artiști precum Mantegna, Car
paccio, Whistler, Renoir. Kandin
sky, Mondrian, Toulouse-Lautrec, 
iar în „Curente si sinteze" mai 
multe' cercetări originale cum sint 
Fetele lui Ianus de Dan Grigorescu 
sau Pictura germană intre Gotio și 
Renaștere de Viorica Guy Marica.

Lucrări de o mare diversitate 
problematică vor îmbogăți catalo
gul prestigioasei noastre colecții 
„Biblioteca de artă". în care a vă
zut de curind lumina tiparului cel 
de-al 250-lea număr, cuprinzind o 
amplă selecție din Corespondenta 
pictorului Tonitza in cele trei serii 
ale coiecție, — . .biografii. Memorii, 
Eseuri" ; „Arte și civilizații"; „Artă 
Si gindire" — voi mai apărea, prin
tre altele. Scrisorile lui Michelan
gelo. o selecție din memoriile lui 
H. Schliemann. Istoria picturii bi
zantine de V. Lazarev. Analiza fru
mosului de W, Hogarth. Diego 
Velazquez și secolul său de Cari 
Justi. O istorie a artei ruse de Va
sile Florea. Morfologia artei de 
M. S. Kagan sau Opera de artă și 
semnificațiile ei de E. Panofsky.

în fine, dacă la aceste titluri le 
adăugăm pe uncie dintre, cele con
sacrate teatrului sau cinematogra-

fultli — Dialog la scenă deschisă 
de Amza Săceanu. Oamenii și tele
viziunea 
fesiune : 
Miturile 
de Grid 
zical de 
schițată 
celor mai interesante 
cartea de artă pe care editura „Me
ridiane" ie propune pentru anul 
1979 cititorilor săi.

de Pavel Cimpeanu. Pro- 
filmul de Florian Potra. 
românești si arta filmului 
Modorcca sau Filmul mu- 
Mircea Mușatescu — avem 
imaginea de ansamblu a 

intilniri cu

George SORIN MOV1LEANU

Editura „Eminescu"
O nouă serie : 

„Biblioteca de proză 
română contemporană"

„Am tipărit de la începutul aces
tui an peste 35 de titluri, in marea 
lor majoritate literatură română 
contemporană, ne-a declarat criti
cul și istoricul literar Valeriu Kâ- 
peanu, directorul editurii. Persona
lități marcante ale teatrului româ
nesc contemporan au ■■inaugurat» 
acest an prin volume remarcabile. 
Mircea Ștefănescu, decanul de 
virstă al dramaturgiei românești, a 
publicat un volum masiv de «Tea
tru», iar Radu Beligan, prețuitul 
nostru artist, este prezent in libră
rii cu un volum de însemnări, «Luni, 
marți, miercuri». Romanul se face 
remarcat prin citeva volume sem
nate de Alice Botez, Radu Petrescu 
și Ioana Postelnicu, nuvela este 
reprezentată de Francisc Munteanu, 
iar poezia de volumele lui Virgil 
Carianopol, Horia Bădescu și 
Adrian Popescu. De asemenea, au 
apărut o serie de volume bilingve 
printre care amintim «Săptămîna 
patimilor» de Paul Anghel și «Din
colo de sunet», un cuprinzător flo
rilegiu din poezia lui Gheorghe 
Zamfir. Să consemnăm, de aseme
nea. lansarea unei noi serii, «Biblio
teca de proză română contem
porană» din care au apărut «Gale
ria cu- viță sălbatică» de Constan
tin Toiu. «Iarna bărbaților» 
ștefan Bănulescu și «Niște 
răni» de Dinu Săraru.

în următoarele săptămînl 
trimite în librării un volum de pu
blicistică militantă sparținind lui 
F. Brunea Fox, ediții bilingve din 
versurile lui Eugen Jebeleanu, Ma
rin Sorescu și Ion Caraion. Fănuș 
Neagu va fi prezent în seria «Bi
blioteca de 
porană» cu 
nuvele, «în 
cui Nicolae 
cuprinzătoare 
ghezl".

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19.30. (sala Operei Ro
mâne) : Gaițele — 19,30. (sala 
Atelier) : Aventură în băii al — 19.
• Filarmonica ..George Enescu14 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : SILV,X PEREIRA 
(Portugalia). Solistă : MAGDA 
MCOLAU — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19. (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : • Emigranții — 
19,3'0, (la sala de spectacole a 
Centralei de confecții șl tricotaje 
București) : Zbor de sticleți — 11.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Adio Charlie — 19.30.
(sala Studio) : Conversație... — 
19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Romanțioșii — 19.30, (sala Majes
tic) : Da sau nu —19,30.
• Teatrul satiric-muzical -,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —- 
19.30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică*4 : Pescarul 
și norocul — 9.30.
• Circul București : „Stop ! Toată 
lumea la circ® — 19,30.

cinema

luceafArul
PUCU-

de 
tă-

vom

proză română contem- 
un volum selectiv de 

văpaia lunii», iar criti- 
Balotă cu o monografie 

despre Tudor Ar-

Emil VASILESCU

• O timpii problemă de timp : 
SALA PALATULUI — 17,15; M. 
SCALA — ÎS: 17,30; 30. FESTIVA!.
— 15: 17; 19; 21.
• Masca de apâ
— 16; 16.45; 16,43; 20,30, 
RESTI — 13; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15: 17; 18; 21. FLOREASCA —
....................     AURORA

MODERN

Cartea de versuri a 
lui Ion Dodu Bălan *) e 
învăluită de o neliniș» 
te stenică de la un ca
păt Ia altul. In aceas
tă atmosferă poezia 
sentimentelor ca mă
tasea e înstelată cu 
gînduri ca mărgărita
rul și ca diamantul.

Știm că in straturi- 
. le adinei ale sufletu
lui oricărui critic ori 
om al științei literatu
rii zace o densă mag
mă poetică, ca și in 
inima omului de rind, 
puțind să facă ori să 
nu facă erupție.

Acoperit de lucrări 
de istorie literară ale 
autorului — se înscrie 
între ele masiva și ex
celenta monografie 
Goga — de activita
tea profesorală la U- 
niversitate. de critici 
și cronici literare, vo
lumul de versuri al lui 

i Ion Dodu Bălan a tîs- 
nit ca o lalea multi
coloră primăvara. In
strumentul poetic pe 
care-1 mînuie cu des
toinicie ce sare peste 
pragul debutului are 
un registru larg, de la 
cîntecul folcloric pînă 
la stilul modern lip
sit de căpăstru ori 
frîu. fără să cadă in 
mrejele modei. Cuvîn- 
tul bine plasat și fo
losit în deplina lui 
funcționalitate poetică, 
ca și metafora sur-

prinzătoare si artistică 
ii acordă nemijlocit 
cetățenia bine merita
tă in rindul poeților. 
Deseori poezia critici
lor suferă de uscăciu
ne și oarecare artifi
cialitate. Nu o cazul 
cu poezia lui Ion Dodu 
Bălan. Autenticitatea 
sa rezultă nu numai 
din cunoașterea temei
nică a hărții pe care 
sint trasate drumurile 
și Cărările artei poeti
ce. ci și din seva te
maticii cu rădăcinile 
trainice în vatra nata
lă și cu coroana in 
ideile mari aie timpu
lui. Peste această te
matică largă, cuprin
zind evocarea copilă
riei. patriotismul, me
ditația ridicată la ni
velul cugetării con
temporane. se zbate ca 
o ramură la geam, o 
buclă de aur a melan
coliei. ceea ce nu sade 
rău poeziei. Reproduc 
una din piesele de re
zistență ale cărții, 
„Panta rhei", care, 
deși muiată în apa 
tristă a vremelniciei, 
totuși nu lasă gustul 
amar al pesimismului, 
ci al duratei in care 
ne încrustăm existen
ța : Toate curg pe 
gpă-n jos / Peste bine 
și frumos / Ș'i se duc 
și revin iară / fntr-un 
cer de primăvară. H 
Numai timpul curge-n 
sus, ! Anii mei cei

tineri nu-s. / Unde-or 
fi, unde s-au dus, / 
Vremea unde i-a as
cuns ? /7 Curg pe apa 
timpului, / Dind zălog 
Nimicului, / și se 
suie, se tot suie, / In 
genunchi 
rule. II 
granit / Lunecă spre 
infinit...

Prin simplicitatea ei 
clasică, prin mireas
ma ei de cintec popu- 
Tar si prin limpidita
tea cristalină, aceste 
versuri amintesc ■ dc 
faimosul refren al lui 
Francois Villon : „Mais 
ou sont les neiges 
d’antan". Luată in an
samblu. această carte 
a Iul Ion Dodu Bălan 
ca poet e o mărturie 

. eclatantă că ieșirea sa 
în arenă nu s-a pro
dus înainte de a se fi 
asigurat de coiful de 
aur al poeziei, platoșa 
de argint, lancea cu 
vîrf de diamant și 
arcul ce țintește, pes
te vremelnicia indivi
dului.

în fintina sa neliniș
tită si-au făcut cuibar 
pe rind și stelele si 
luna si soarele dătă
tor de viată. Pe acest 
pămint, care-i arată 
una după alta fetele,

Mihai BEN1UC

pe-o câra-
Cărâruia de

*) Ion Dodu Bălan :
„Neliniștea fintinii", 
editura „Eminescu".

■' I
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(Urmare din pag. I)

&
Scenariul : Timptei Ursu — adoptare libera dupâ piesa „Jocul de-a 
vacanța" de Mihail Sebastian. Regia : Timotei Ursu. Imaginea 
Stanciu. -Decoruri: Dumitru Georgescu, ilustrația muzicală din creația 
compozitorilor Adrian Eriescu și Radu Goldiș. Cu : Violeta Andrei, Nicolae 

itin Guriță, 
in, Ștefan Maetec. 

cinematografică

Iliescu, Ileana Stana lonescu, Boris Ciornei, Constan 
Daneliuc, Mihal Mereuță, Lucian lancu, Nina Filimor 
Film realizat în studiourile Centrului de producție 

„București"

Marian

Mircea

Mu zică
Th. G. :

Valori reprezentative
Autor a vreo zece 

volume de versuri în 
limba sîrbă, Vladimir 
Ciocov poate fi citit de 
către cei cărora nu le 
sint accesibile textele 
originale in culegerile 
Poezii (1964). Poemele 
candorii (1972) și Ne
liniști albe (1978), a- 
ceasta din urmă tradu
să de Dușan Petrovici 
după romanul cu ace- . 
lași titlu din 1974, ce 
reprezintă, fără îndo
ială, pinâ în prezent, 
punctul culminant al 
evoluției poetului.

în diversitatea lui, 
concertantă, registrul 
de teme și tonalități al 
Neliniștilor albe*) e do
minat de o notă me
ditativă și elegiacă. Ab
stractă. uneori, absor
bită de stereotipie, de 
locul comun, instalată, 
impersonal, in concep
te. ca in niște fotolii 
comode, confecționate 
in serie, meditația do- 
bindește nu o dată 
reală funcționalitate li
rică. gratie, de regulă, 
tocmai vibrației ele
giace. Sursa acestei 
vibrații e. aproape în
totdeauna. sentimentul 
eternei treceri, rezo
nabil (șl efectiv rezu-. 
mat. Intr-o poezie) în 
sintagma : „Ce lesne 
pieritor e totul". Cu 
cele mai simple mij
loace. poetul obține e- 
fecte vrednice de aten
ție : „Pornit la pas pe 
șleaurile vieții. / îți

zici că ai destulă vre
me / de. una si de 
alta ; / alergi un timp, 
te mai oprești o cli
pă. / negrijuliu că țin
ta e departe (...) / și 
vezi că pică frunza / 
și s-a făcut decem
brie, / și'-s dealurile 
ninse / și caii zilelor -- 
în tropot, troieniți" 
(Timpul omului). Cor
pul sonor al versurilor 
se dovedește un vehi
cul pe deplin adecvat 
naturii stărilor psihi
ce si. cu toate că tăl
măcirea nu poate, prin 
definiție, să reproducă 
inflexiunile muzicali
tății originale integral, 
fluenta textului româ
nesc e suficient de me
lodioasă pentru a me
dia cititorului recep
tarea — si în versu
rile citate și în mul
te altele — unui tim
bru de „complentă" 
simbolistă. De altfel, 
înseși motivele unora 
dintre poemele cele 
mai izbutite sint cele 
deosebit de agreate de 
către simboliști : ma
rea („La' țărmul mă
rii în balans / și-n 
dans de crenelate va
luri. / pe-o-ntinsă pla
jă stînd. odată. / cu o 
nuia subtire-n mină, ■ / 
ca-n joacă, pe nisip 
am scris / două trei 
vorbe despre mine..."), 
trenul („Cum orele, 
cum zilele, cum zilni
cele zile. I cum tre
nurile vin și pleacă ia
răși, / tren după tren,

si cljpâ după clipă. I 
vin. 'se opresc si cind 
nici nu te-aștepți / i.și 
pun deodată rotile-n 
mișcare"). monotonia 
duminjeală („$i pe la 
noi sint triste dumini
cile lungi..,"),

Starea de calmă. în
văluitoare melancolie, 
comunicată de majo
ritatea poemelor cita
bile. e contra punctată, 
pe alocuri, de tonuri 
blind exultante ca in 
Priveliște cu fluturi 
(...în zborul lor, cim- 
pia-mi pare / covor țe
sut din dalbă floare. ' 
un palid așternut sub 
soare, / dar colorat, 
dar viu. o feerie...) și 
de accente stenice, ge
nerate de sentimentul 
legăturii eu meleagu
rile părintești, cu „a- 
cest . pămînt ce. pen
tru mine-i totul", cu 
„bravul meu norod, 
trudit și mindrti", 
norod prin care, „pe-a- 
ceste sfinte 
pei petpează 
rămasă din

Volumul 
albe" oferă
român posibilitatea de 
a cunoaște un poet de 
naționalitate sîrbă din 
țara noastră, repre
zentativ.

locuri", se 
„datină 

bătrini".
„Neliniști 
cititorului

Dumitru MICU
*) Vladimir Ciocov : 

„Neliniști albe", edi
tura „Cartea româ
nească".

„Satul Stepancikovo și 
locuitorii săi",»,după care ș-a 
făcut dramatizarea „în
semnările unui necunoscut" 
(acesta este și subtitlul ro
manului), se numără printre 
primele lucrări 
gură ale lui 
Cum preciza si 
matizării. Ion 
această Întinsă 
sini prezente, ca intr-o ebo
șă, enunțate fără a Ci dez
voltate. aproape toate te
mele importante pe care 
DostoievsKi le va dezvolta 
magistral in opera viitoare". 
Aceasta este si perspectiva 
din care Ion Cojar a făcut 
dramatizarea. O dramatiza
re remarcabilă prin vir
tuțile sale de a surprinde 
Si potenta motivele cheie 
ale scenariului si 
dostoievskiene. 
maximum posibil 
moifera specifică . 
logia dostoievskiană.

Merituos în sine (deci apt 
a fi preluat eventual de 
orice alt teatru), „scena
riul", lui Cojar este instru
mentul de lucru al unui di
rector de scenă care si-a 
asociat permanent dramati
zarea unui anume decupai 
regizoral, Fapt care se sim
te in calitatea spectacolu
lui de la Teatrul National.

Din mulțimea copleșitoare 
a personalelor care , animă 
lucrarea lui Dostoievski, 
Coiar retine aproape două
zeci : citeva vor deține 
partituri întinse : nici uneia 
nu-i va lipsi măcar fulgu
rantul său moment solistic. 
Cel puțin pentru acestea 
din urmă, mai importantă 
decit rostirea replicilor ce 
le revin va fi prezenta sus
ținută în desfășurarea spec
tacolului : contribuția per
manentă la atmosfera, la 
mișcarea-, la culoarea si 
timbrul său caracteristic. 
Căci dorind să realizeze o 
meditație despre formele pe 
care le poate îmbrăca 
„răul" si „antiumanul" în 
viziunea lui Dostoievski — 
Coiar nu ambiționează mat 
puțin să sugereze si o 
lume — lumea care per
mite apariția și înflorirea 
lui — in datele ei social- 
istorice. în caracteristicile 
ei psihologice și chiar exis
tențiale.

Iată în stînga salonului-

de anver- 
Dostoievski. 
autorul dru-
Coiar. „ui 

povestire

viziunii 
păs triad 
din a1- 
Si tipo-

terasă (realiste si sim
bolice in același timp, de
corurile lui Dan Jitianu si 
ale Danielei Codarcea con
țin sugestii ale realismului, 
dar si fantasticului univer
sului dostoievskian). iată 
deci grupul de o frenezie 
grotescă al celor ce o în
conjoară pe generăleasă. 
O bătrină care-.și răzbună 
umilințele vieții nrintr-o

Liviu Ciulei. După „Erupția", „Valu
rile Dunării", „Pădurea spmzuraților", 
„Cum vă place". „Leonce și Lena"... 
„Furtuna" ne aduce din nou alături. 
Dar in timp ce Liviu Ciulei a devenit 
parcă mâi neliniștit, mai modern, eu 
aspir tot mai mult spre clasic. Am 
simțit nevoia, in acea scenă in care 
Prospero se desparte de bagheta sa 
magică, cind decorul impune obse
sia obiectelor, cind peste toi planează 
un sentiment sufocant, apăsător, să' 
fao din muzică un „respiro". Să su
gerez dimensiunea naturii, pentru că 
vedeți, in timp ce acest mare regizor, 
cu o formidabilă cultură optică și 
plastică și un deosebit rafinament, 
este mereu in căutare de nou, di so
luții - inedite, eu visez o artă apoli
nică. Știți care este de fapt marele 
succes al acestei montări Acela de 
a rezista pe scenă, 
multe tălmăciri au 
mele reprezentații...

— Știm că lucrați 
care o veți dedica 
„Madrigal".

fiindcă știu că 
căzut după pri-

la o simfonie pe 
celebrului cor

Este o simfonie pe pare 
am intitulat-o „Vocalizele mării" — 
in memoria lui Debussy. O viziune 
antropomorficâ asupra naturii și Cos
mosului. atît de proprie poporului 
roman. O tehnică vocală destul de 
complicată, care vrea să evoce miș
carea neobosită a mării, 24 de ipos
taze dinamice, o tehnică acumulativă 
pe linia propensiunii fenomenului, 
apoi stingerea, intrarea in neant. Mai 
am pe masa de lucru ciclul „Colum
na modală", piese pentru pian, inves
tigații in lumea modală, despre 
matul fiecărui mod. 
stăpinit și scrutat în i 
sului său.

— Veți transforma i 
„Furtuna", in operă ?

Th. G. : Evident, „Furtună" ar 
trebui edificată pe o construcție mult 
mai riguroasă. Dacă ea semnific» 
destinul artistului in societate — 
idee care apare intrucilva și in 
„Canti per Europa" — lucrul devine 
copleșitor, dar pasionant. Și un artist 
poate sf.-și dedice intreaga imaginația 
Și

ch-
cum pagii li 

interiorul etho-

muzica scrisă la

experiența unei atari teme.

executind 
mereu tăcută, 
țele aceleiași, 
sikina (Cella 
treg acest grup din 
fac parte 
scăpătată (Tina lonescu) și 
o călugăriță (Ileana Iorda- 
che) al căror cult pentru 
generăleasă fe un preț al 
tolerării lor ca parazite la 
Stenancikova. animă

prevenind, 
toate dorin- 
Apoi. Obno- 
Ilima). în- 

care 
și o boieroaică

9Î si 
si

pate-
Sasa
Beli-

tă gingășia, gratia 
tismul său delicat.
— rol ir, care Lamia 
gan debutează cu o gratie 
si un nerv absolut promi
țătoare.

Scena e traversată in 
diagonală de Ejevikin. un 
nedreptățit care face deli
berat pe clovnul, un per
sonaj din care Constantin 
Dinulescu face cu măiestrie

14,.3O; 16,30; 18.30: 20.30,
— 14.30; 18.30; 18.30; 20.15,
— 14.30; 16.30; 18,30; 24X30.
• Prefectul de fier î
STUDIO — 9.30; 11.30:
18.15; 20.30. EXCELSIOR ~
17.30: 20. GLORIA — 15; 17.30: 20.
• Sflrșitul ..împăj-atuhii44 din tai
ga î VICTORIA -* 15: 17.30; 30,
BUZESTI — 13: 17.30: 20.
• Șeriful din Tennessee : FERO
VIAR — 13; 17.30; 20. MELODIA
— 15.15; 17.45: 20.
• între oglinzi paralele : CAPI
TOL — 15; 17.30; 20. FLAMURA

15: 17.30: 30.
• 80 de husari î CENTRAL — 15: 
17.30 : 20.
• Poliția este învinsă : GRIVI- 
TA — 15; 17,30; 20. TOMIS — 15; 
17,30; 20.
• A fost odată. în clasa I : 18; 20,
Din nou... Disney — 15; 16.30 :
DOÎNA.
• Lanțul amintirilor : DACIA — 
14.30: 17,30; 20,15, ARTA — 14.30: 
17.30; 20.15.
• Totul pentru fotbal : BUCEGT
— 15; 17,30 : 20. FERENTARI — 15; 
17.30; 20. VUTORUL — 15: 17.45: 
20.
• Un cuib de nobili — 11.45, Spai
mă pe scenă — 14: 16.15, Afinități 
elective — 18.30; 20.30 : CINEMA
TECA.
• Detectiv particular î LIRA — 
15; 17,3(f; 20, MIORIȚA — 15: 17.45: 
20.
• Valsul absolvenților î DRUMUL 
SĂRII — 15; 17.30: 20.
• Vlad Tepeș : CIULEȘTI — 15.80:
19. COSMOS — 15.30: 19.
• Explozie în Marea Egec : CO- 

• TROCENI — 15: 17.30; 20.
• Orașul-fantomă : PACEzX — 15: 
17.30: 20.
• Drumuri în cumpănă : VOLGA
— 15: 17,30 : 20.
• Vreau să vă văd î
— 15: 17.30 : 20.
• Din nou împreună
— 15: 17,3p; 20.
• Front în spatele 
FLACARA — 15,30: 19.
> Excursie ciudată î 
SUL — 15: 17.30; 20.
• Desfășurarea — 15: 
fără identitate — 20 : 
NOI.

cesâre o mai mare econo
mie de mijloace, detașare, 
o mai nuanțată elaborare 
in comunicarea neliniștii 
sufletești, o mai fermă sub
liniere a datelor care fac 
din colonel o ființă nobilă.

„însemnările unui necu
noscut" este lucrarea izvo- 
rită dintr-o adîncă observa
re a realității și dlntr-o an
gajare critică si polemică

unui
necunoscut

de F. M. DOSTOIEVSKI

la Teatrul Național din București

„Însemnările

atitudine capricioasă im- 
pinsă Pînă la cruzime față 
de fiul ci ; o bătrînă zaha
risită. gata parcă să se pră
bușească. ca o materie de
venită friabilă cu timpul, 
cu scurte, dar revelatoare 
accente de răutate, isterie 
— personaj interpretat de 
Simona Bondoc — printr-o 
Compoziție excepțional de 
■minuțioasă, precisă. de 
mare forță, cu atît mai sur
prinzătoare dacă ne gindim 
la vîrsta, frumusețea si ro
lurile de pînă acum ale ac
triței. Se remarcă alături 
de. ea Perepelîțîna (Didona 
Popescu), . care. în numele 
slujirii generăleset imbi tă 
tonul plingăreț. umilința 
cu agresivitatea. Apoi 
buna și mod"sta Pra«covia 
Ilinișna (Mitzura Arghezi)

perso-

dreap- 
dintre

care scenă — creind cu 
dăruire — prin gestică, mi
mică. mișcare, prin, conti
nua și neobosita lor pre
zentă vie in scenă și reac
ție la evenimente, un exce
lent fundal, pentru reliefa
rea ițai expresivă a 
najelor principale.

Iată și grupul din 
ta scenei — tinerii
care nu lipsesc intretinutii. 
vinătorii de zestre, parti
zanii unei atitudini de 
compromis (Mizincikov — 
Bogdan Mușatescu. Obno- 
sikin, schițat precis si ori
ginal de Radu Gheorghe). 

printre ei Si re- 
mai mult 
și pentru 

Nastenca, 
guvernantă căreia 
Tomoroveanu îi împrumu-

Găsim 
voltati, 
nunchi 
Vreme :

in ge- 
putină 
tînăra 
Ilinea

un tip de cea mai pură e- 
sențâ dostoievskiană. Apoi 
de Falalei. un tînăr iobag 
care păcătuiește consecvent 
jucind „komarinscaia" (in
terpretat de Ovidiu Moldo
van, cu sinceritate și eu 
spontaneitate), pe Gavrilo, 
întruchipat de C. Diamandi 
ori pe strania fiiriță însu
flețită de Catița Ispas.

Stîlpul, bătut de vintul 
ostilității aproape unanime 
(din motiva diferite) al a- 
cestui conac este Rostanev. 
Matei Alexandru încarnea
ză cu naturalețe si pate
tism imensa bunătate a a- 
cestui om. efortul lui dis
perat de a împăca pe toa
tă lumea, formele
violente ale crizei lui de 
demnitate. Se fac însă ne-

mal

nedisimulată fată de forme
le răului in societatea con
temporană scriitorului : du
hul rău care stăpînește ‘ 
la Stepanqikovo se nu
mește Opiskin, Foma Fo- 
mici. La cele dinții sce
ne ai impresia că te 
afli în fata unui neferi
cit care își compune o mas
că pentru a-și justifica șe
derea prelungită 
pe spinarea lui 
a unui Tartuffe, 
struos ipocrit. ... .
egoisț decit eroul lui Mo- 
liăre, care-și disimulea
ză cu frenezie pornirea 
și instinctele ; a unui 
complexat ce devine de 
o tiranie periculoasă, ata- 
cînd pentru a nu fi în 
situația să se apere.

la infinit, 
Rostanev ; 
mai mon- 
fariseu și

CINEMA
IS.»: ÎS: 

îs:

POPULAR

MUNCA

frontului :

PROGRfc-

17.30 Omul
TIMPURI

Z

Ratat. incult, limitat — 
dar' veleitar și cu un amor 
propriu bolnăvicios, afee- 
tind cu Impertinentă și aro
ganță principii inalte și o 
vocație mesianică, dind lec
ții. ' • - - -
toată 
că 
înjosirii 
Opiskin 
decit un impostor (și lu
cru! se simte in cele mai 
bune momente realizate 
Grigore Gonta. talent ce 
impune in mod deosebit 
tenției prin acest rol), 
este , unul <jin primii 
moni" dostoievskieni 
mind, „schimonosind bine
le". trăindu-și fățărnicia cu 
o anume nebunie, cu un pa
roxism care îl face să de
pășească ridicolul spre sfe
ra grotescului tragic (vezi 
exclamația : „Vreau să-} 
iubesc pe om și nu pot !“). 
Gonta pune în crearea per
sonajului și măștilor lui
nesfîr.șite o excepțională
fantezie, energie și capaci
tate de metamorfozare, plus 
un accent ușor demonstra
tiv. <-e creează și necesara 
distantă.

între această lume și noi 
se mai interpune un per
sonaj implicat intr-o anu
me măsură (e vorba de ne
potul lui Rostanev. care 
este, in carte, povestitorul) I 
Serghei Aloxandrovici ră- 
minc totuși mai mult o 
„privire" exterioară, criti
că. lucidă — chiar dacă nu 
una distantă, rece. Adrian 
Pintea interpretează prin- 
tr-un inteligent joc mo
dern, direct, simplu, natu
ral. tensionat pe reprezen
tantul generației tinere și 
pe tinărul om de știință — 
cind consternat, cind revol
tat în fata spectacolului la 
care asistă -- actorul avînd 
in momentele de tensiune 
forța și vibrația unei lame 
de oțel.

întilnirea cu această dra
matizare a unei opere a Tui 
Dostoievski este deopotrivă 
revelatoare pentru univer
sul uman și problematic al 
marelui scriitor clasic rus 
și pentru valențele artistice 
.ale colectivului de care diș- 
pune Teatrul Național.

terorizind despotic pe 
cu o sadi- 

umilirii si 
din jur, 

mai mult

lumea > 
bucurie a 

celor 
este

de 
se 
a-
E1 

„de- 
rhi-

Natalia STANCU

*
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Sesiunea științifică „Locul și rolul agriculturii 

in dezvoltarea României socialiste"
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 

la Plenara C.C. al partidului din 
3—o martie 1949, joi s-a desfășurat 
în Capitală sesiunea științifică cu 
tema „Locul și rolul agriculturii in 
dezvoltarea României socialiste", or
ganizată de Academia Republicii So
cialiste România. Academia ..Stefan 
Gheorghiu". Academia de stiinte a- 
gricole si silvice și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

La lucrări au participat membri și 
membri supleanti ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R: și 
ai guvernului. - reprezentant! ai unor 
instituții centrale și/ organizații de 
masă, activiști de partid și de stat, 
cadre de conducere din unităti agri
cole socialiste, oameni de știință și 
cadre didactice, reprezentanți ai oa
menilor muncii din agricultură.

Au prezentat comunicări tovarășii : 
Marin Vasile, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție — ..Semnificația transfor
mării socialiste a agriculturii în tara 
noastră. Politica Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a agriculturii 
socialiste" : Marin Popescu, șef de 
catedră la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" — „Problemele dezvoltării a- 
griculturii in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu" : Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii și indus
triei alimentare — „Dezvoltarea si 
modernizarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii — coordonată 
fundamentală a politicii agrare a 
•Partidului și statului nostru" : Paul 
iiculescu. membru al Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru. ministrul finan
țelor — ..Perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar in unitățile 

4 agricole socialiste" ; Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice — ..Contribuția cerce
tării științifice la dezvoltarea agricul
turii socialiste" ; Iosif Ugîar, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare — 
„Politica partidului nostru de siste
matizare și urbanizare a satului con
temporan" : Vasile Bărbulescu. pre
ședintele Biroului Consiliului unic 
agroindustrial Scornicești, județul 
Olt — „Eficienta economică a pro
ducției agricole in cadrul Consiliu

t V
PROGRAMUL l

9.00 Teleșcoală
19.U0 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra

nizări". „Cadavrul viu" — produc
ție a studiourilor sovietice

12.15 Telex
12.25 închiderea programului
11.00 Telex
17,03 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19.05 La volan
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,1» Treizeci de ani de la Începerea 

cooperativizării agriculturii

Sectorul de
(Urmare din pag. I)

canizare. Pentru a nu se produce 
însă nici o perturbare in desfășu
rarea programului de chimizare al 
I.A.S. Titu, acest sector va servi, 
deocamdată, fermele întreprinderilor 
agricole de stat și, în măsura in care 
utilajele vor fi disponibile, vor fi 
folosite și in cooperativele agricole. 
Sectorul urmează insă să fie dotat cu 
noi utilaje pentru a putea trece trep
tat la organizarea unor acțiuni uni
tare de fertilizare și combatere a bo
lilor și dăunătorilor pe întreaga su
prafață de teren a consiliului agro
industrial.
• irigațiile se întind pe 2 069 de 

hectare, iar sectorul de hidroamelio
rații, organizat in cadrul stațiunii de 
mecanizare, a preluat tot echipamen
tul de udare — motopompe. conducte, 
aspersoare. inclusiv stațiile de pom
pare — si răspunde direct de reali
zarea întregului program de irigații 
pe acest an, precum si de obținerea 
producțiilor planificate ne aceste 
suprafețe. Cu excepția minuitorilor 
aripilor de ploaie care vor fi asigu
rați de unitățile agricole respective, 
întreg personalul de exploatare si 
coordonare a activității de irigații 
aparține stațiunii de mecanizare.

• pareul de transport al sectorului 
unic de mecanizare cuprinde toate 
autocamioanele și remorcile aparti- 
nînd I.A.S. Titu. S.M.A. Titu si I.A.S. 
„Avicola" Titu. Prin înființarea în
treprinderii județene de transport in 
cadrul direcției generale agricole, in 
subordinea si coordonarea directă a 
sectorului unic de mecanizare vor 
trece și mijloacele de transport apar- 
tinind Fabricii de nutrețuri combi
nate Titu și cele ale bazelor de re
cepție din raza consiliului agroin
dustrial.
• mijloacele mecanice și de trans

port ale celor nouă cooperative agri
cole sint cuprinse si ele in cadrul 
sectorului unic de mecanizare, dar 
rămin. în continuare. în proprietatea 
și dotarea cooperativei agricole res
pective. Sectorul unic de mecanizare 
se va ocupa doar de întreținerea si 
repararea lor. Exploatarea acestor 
miiloace se face deci direct de către 
unitățile beneficiare, dar sub contro
lul tehnic al sectorului de mecaniza- 

lui unic agroindustrial de stat și 
cooperatist" ; Florian Balaure. pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" și Victor Hălmâjan. decanul 
cursurilor de pregătire a președin
ților C.A.P. — „însemnătatea creării 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste pentru îmbu
nătățirea conducerii și planificării 
unitare a agriculturii" ; Constantin 
Bălan, directorul Stațiunii de cer
cetări Caracal, județul Olt — „Rolul 
stațiunii de cercetări în creșterea 
producției agricole" : Dionisie Ba- 
lint. secretar al C.C. al U.T.C. — 
„Participarea tineretului la înfăp
tuirea politicii partidului de dez
voltare a agriculturii socialiste" ; 
Ana Mureșan. președinta Consiliu
lui Național al Femeilor — „Rolul 
femeilor în viața economico-socială 
a cooperativelor agricole de pro
ducție" ; Alexandru Ogrinja. secre
tar al comitetului de partid C.A.P. 
Drăgănești-Vlașca, județul Teleor
man — „Activitatea comitetului de 
partid în mobilizarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
cooperativei agricole de producție" ; 
Ion Negoiță, președintele C.A.P. Pe- 
chea, județul Galați — „Cooperativa 
agricolă de producție — izvor al 
bunăstării țărănimii" : Simion Roth, 
președintele C.A.P. Miercurea Si
biului. județul Sibiu — „Dezvoltarea 
și diversificarea producției in co
operativa agricolă de producție" ; 
Czege Alexandru, președintele C.A.P. 
Salonta. județul Bihor — „Dezvol
tarea economico-socială a C.A.P. 
Salonta — rezultat al muncii în
frățite a locuitorilor ' români șl 
maghiari" ; Ion Sirbu, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. — „Rolul orgânelor și or
ganizațiilor de partid in creșterea 
producției agricole" ; Ion Teșu, di
rector al Institutului de economie 
agrară — „Perspectivele dezvoltării 
agriculturii in procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și. trecerii României la co
munism".

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de tovarășul Leonte Răutu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele consi
liului de conducere și rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

La sfîrșitul lucrărilor, cei prezenți 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. in care se 
spune : Participanții la sesiunea 
științifică organizată in cinstea ani
versării a 30 de ani de la începerea

20,10 Film artistic : Marele singuratic. 
O producție a Casei de filme nu
mărul patru, după romanul lui 
Marin Preda. Premieră TV.

21,50 Cintec mîndru pentru țară — me
lodii populare

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.00 Selecțiuni din Albumul duminical 
17.35 Blocnotes — informații utilitare 
17.55 Dicționar cinematografic.
19,00 Mari ansambluri : Ansamblul

„Unirea" din Cluj-Napoca
10.20 W01 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Radar pionieresc
20,15 Partituri celebre, lnterprețl con

temporani.
21,00 Telex
21,0â Muzică de cameră

mecanizare
re și prin intermediul direct al șefu
lui secției de mecanizare in calitate 
de mecanic-șef al cooperativei. Nu 
este vorba de nici o diminuare a 
proprietății cooperatiste, de nici o 
știrbire a drepturilor pe care le au 
cooperativele agricole asupra acestor 
miiloace mecanice, ci de crearea 
unui cadru organizatoric prin care li 
se oferă posibilitatea de a primi in 
orice moment asistentă tehnică cali
ficată, posibilitatea practică de a 
menține mijloacele mecanice de care 
dispun in permanentă stare de 
funcționare. Evident, in virtutea 
atribuțiilor si drepturilor care le re
vin. birourile executive ale consiliilor 
agroindustriale au obligația de a in
terveni ori de cite ori constată că nu 
au asigurat front de lucrq într-o 
unitate sau alta si să le concentreze 
acolo unde este nevoie de elâ

Multe și complexe sint acțiunile 
de pe agenda de lucru la zi a secto
rului unic de mecanizare din cadrul 
consiliului agroindustrial Titu. Prima 
și cea mai urgentă o constituie- în
cheierea grabnică a reparațiilor si 
recepției întregului parc dc mașini. 
Pentru mașinile aparținind I.A.S. 
Titu aceste acțiuni sint deja înche
iate. iar mijloacele mecanice aparți
nind celor nouă cooperative agricole 
au fost reparate, mare parte, in ‘ul
timele două săptămini, in atelierele 
secțiilor de mecanizare și in atelie
rul stațiunii.

Dar rezultatul cel mai spectaculos 
s-a obținut după reorganizare în ca
drul centrelor de reparații ale I.A.S. 
Titu — centre spre care au fost în
dreptate spre reparații capitale 
toate motoarele si combinele din 
zona Titu. în noua concepție or
ganizatorică. aceste ateliere vor fi 
profilate numai pe reparații capi
tale la motoare de mare putere si 
pentru repararea combinelor „Glo
ria". urmind să execute aceste lucrări 
pentru toate motoarele și combinele 
de acest fel din județ.

După un program comun si cu 
forte unite se lucrează in cimb. la 
fertilizări și redarea în circuitul agri
col a unor suprafețe neproductive. 
Pentru transportul in cimp a celor 
11 500 tone de îngrășăminte organica 
au fost constituite două formații spe

cooperativizării agriculturii vă aduc 
un călduros omagiu pentru grija ne
țărmurită pe care o purtați progre
sului acestei ramuri de. bază a eco
nomiei naționale. în contextul dez
voltării economico-sociale impetuoa
se a întregii noastre societăți.

Comunicările prezentate au scos în 
evidentă semnificația istorică a trans
formării socialiste a agriculturii, pre
ocuparea constantă a Partidului Co
munist Român, a dumneavoastră, to
varășe secretar, general, pentru dez
voltarea multilaterală a agriculturii 
socialiste. Succesele dobindite în ul
timul deceniu, precum și tot ceea ce 
se proiectează pentru progresul viitor 
al agriculturii noastre socialiste sint 
indisolubil legate de gîndirea cuteză
toare și de activitatea practică 
neobosită pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și statului.

Valoarea inestimabilă a inițiative
lor si indicațiilor dumneavoastră, 
concretizate si in măsurile adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 1 fe
bruarie 1979, privind îmbunătățirea 
conducerii si planificării unitare a 
agriculturii, crearea consiliilor unice 
agroindustriale de stat și cooperatis
te. introducerea noului mecanism e- 
conomico-financiar . in agricultură, 
care răspund pe deplin cerințelor de 
perfecționare a activității de condu
cere a agriculturii, evidențiază încă 
o dată contribuția hotărîtoare pe 
care o aduceți la realizarea unei a- 
griculturi intensive, moderne, de inalt 
randament.
’ Cooperativizarea agriculturii, par
ticiparea membrilor cooperatori la 
conducerea treburilor societății, expe- ’ 
riența acumulată în procesul organi
zării și conducerii producției au 
transformat țărănimea intr-o clasă 
nouă, participantă activă în opera 
complexă de făurire a noii orinduiri 
sociale. Creșterea continuă a nivelu
lui de viată și civilizație al țărăhimii. 
al întregului popor, înălțarea econo
mică si spirituală a. satelor odată cu 
toate localitățile tării reprezintă o la
tură esențială a politicii partidului de 
transformare revoluționară a agricul
turii.

Ne angajăm ferm față de condu
cerea partidului, fată de dumnea
voastră personal, să nu precupețim 
nici un efort pentru aplicarea exem
plară in practică a hotărîrilor parti
dului nostru, a indicațiilor dumnea
voastră. pentru a asigura progresul 
mai rapid al agriculturii — obiectiv 
maior gl Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 martie. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe locale atît sub 
formă de ninsoare, cit și sub formă de 
lapoviță și ploaie. Vint slab pină la 
moderat, cu intensificări in zona de 
munte, cu viteze de 70—80 km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade. mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între zero și 10 grade. Dimi
neața, ceață locală. Izolat, condiții de 
polei. în București : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros, favora
bil precipitațiilor slabe.

cializate, dotate cu 46 remorci și 8 
mașini de împrăștiat gunoi, iar la 
fertilizarea fazială a griului și orzu
lui — efectuată oină acum pe 1800 
hectare — se folosesc mașinile de 
aplicare a amendamentelor si semănă- 
torile SU-29 adaptate pentru fertili
zarea chimică. în sprijinul cooperati
velor agricole va veni întreaga for
mație a întreprinderii,z agricole de 
stat, dotată și cu utilate mecanice de 
încărcat îngrășăminte organice, ceea 
ce va scurta cu cel puțin o săptă- 
minâ încheierea acestei lucrări. Trac
toarele grele de 150 CP ale S.M.A. si 
I.A.S. lucrează acum împreună, sub 
conducerea mecanizatorilor Ion 
Gheorghe și Florea Lixandru. la re
darea in circuitul agricol a primelor 
10 hectare de teren neproductiv din 
cele 53 cite și-a propus consiliul 
agroindustrial pe acest an. Cele 280 
ha care au mai rămas de arat in zona 
Titu se ară deocamdată numai cu 
forțele proprii ale secțiilor de meca
nizare.

Pe plan organizatoric se acționează 
pentru constituirea formațiilor de

LA STOICĂNESTI
(Urmare din pag. I)
„certificatul de naștere" al coopera
tivei agricole, deși era o vreme fru
moasă si caldă, batea un vînt... de 
neîncredere, că vor putea cu putinele 
unelte si cu si mai putinele animale 
pe care le aveau să producă mai mult 
decit pină atunci. Averea obștească în
suma doar 43 510 lei ce se compunea 
din 25 pluguri. 12 grape. 2 cai si 24 
de boi. ceva unelte, unele fiind do
nate de muncitorii din Slatina. 
Iată de ce unii erau șovăitori. 
După numai citeva zile do Ia în
scriere, cînd trebuia să se înceapă 
lucrul pe cimp. țăranul Florea Bo- 
toargă s-a dus la cooperativă, si-a 
luat acasă boii și căruța, spunind că 
se retrage. A foșt nevoie să-1 con
vingă consătenii lui că agricul
tura cooperatistă e singura cale 
de a scăpa țăranul de mizerie și 
sărăcie. Pe atunci F. Botoargă. 
cu cei 6 copii, locuia intr-un 
bordei acoperit cu nămint. iar pe ios 
erau așezate rogojini. L-am întilnit 
acum citeva zile ne Vasile Botoargă. 
unul din cei 6 copii ai lui F. Bo

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al' Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sint deosebit de mișcat, dragă tovarășe Ceaușescu. de expresia condolean- 

țelor pe care mi le-ati adresat cu prilejul încetării din viață a tovarășului 
Edvard Kardeli. încetarea sa din viață constituie o pierdere uriașă și irecu
perabilă pentru Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, pentru comunitatea 
socialistă iugoslavă, pentru toți oamenii muncii și cetățenii Iugoslaviei, la a 
căror viață mai fericită a contribuit atit de mult prin viziunea și opera sa 
creatoare.

tn numele lor. al familiei tovarășului Kardeli și al meu personal vă sint 
în mod sincer recunoscător pentru compasiunea prietenească fată de durerea 
noastră.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru telegrama care, prin sentimentele 
de solidaritate exprimate pentru grelele momente prin care a trecut națiunea 
braziliană — afectată de inundațiile din mai multe zone din regiunea de 
sud-est, m-a impresionat în mod deosebit.

Folosesc această ocazie pentru a reinnoi Excelenței Voastre sentimentele 
mele de considerație.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Conferință de presă 
al U. R. S. S.

Consulatul general al U.R.S.S. la 
Constanta a organizat, joi. o confe
rință de presă cu prilejul împlinirii 
a trei ani de la cel de-al XXV-lca 
Congres al P.C.U.S.

Au participat reprezentanți ai pre
sei locale din județele Constanța, 
Brăila. Galati. Tulcea. corespondenți 
ai presei centrale și ai Radiotele- 
viziunii.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. Mihail Deslatov. consulul 
general al U.R.S.S. la Constanța, 
membri ai consulatului.

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit ambasadorul V. I. 
Drozdenko... Vorbitorul a evidențiat 
succesele obținute de Uniunea So
vietică in dezvoltarea economico-so-

Cronica
Cu prilejul celei de-a XXIII-a 

aniversări a creării Armatei popu
lare naționale a Republicii Demo
crate Germane, atașatul militar, aero 
și naval a! acestei țări la București, 
•colonel Werner Niemand, a oferit, 
joi la amiază, o recepție in saloanele 
ambasadei.

Au luat parte general-colonel 
Marin Nicolescu. adjunct al ministru-

ȘTIRI SPORTIVE
• Reprezentanți ai Comitetului de 

organizare a J.O. de vară din 1984 de 
la Los Angeles și ai Comitetului 
olimpic international au semnat ieri, 
la Lausanne, contractul prin care 
sint reglementate toate problemele 
aflate în .suspensie intre cele două 
părți și se atribuie definitiv orașu
lui american găzduirea celei1 de-a 
23-a ediții a Olimpiadei de vară.

• Proba de 15 km. din cadrul con
cursului internațional de biatlon pen
tru juniori. „Cupa prietenia", care a 
început ieri la Predeal, a fost cîști- 
gată de V. Belorusov (U.R.S.S.). cu 
timpul de 56’29” (1 minut penaliza
re). Concurentul român S. Marton.a 
obținut timpul de Ih 07’28” (6). As
tăzi se dispută cursa de 10 km.

mecanizatori specializate pe culturi 
si activități cărora 'le revine de exe
cutat în acest an peste 85 la sută din 
volumul de lucrări din sectorul vege
tal. In cadrul stațiunii de mecanizare 
au luat ființă 19 asemenea formații, 
iar in -cele trei ferme ale I.A.S. Titu 
— patru formații. Deși nu s-au per
fectat încă contractele de cooperare 
cu-unitățile agricole beneficiare. în
treaga suprafață arabilă de 12 322 ha 
cit cuprinde consiliul este reparti
zată acum pe formații de mecaniza
tori. iar in cooperativele agricole și 
pe formații mixte.

Desigur, puteau fi întreprinse ac
țiuni si mai hotărîte pe linia integră
rii tuturor activităților mecanice in 
sectorul unic de mecanizare al consi
liului. Important este că in tot ceea 
ce s-a făcut pină acum s-a dat do
vadă de mult dise-rnămlnt. iar 
efectele .acestor acțiuni se văd 
în lucrările care. se fac acum în cimp, 
în stadiul avansat si calitatea repa
rațiilor mașinilor si utilajelor care 
așteaptă doar declanșarea campaniei 
de primăvară.

toargă. Are doi copii la școală. El 
este sef de atelier în cooperativa 
agricolă si cistigă lunar 2 000 de lei, 
iar soția lui lucrează la complexul 
avicol și realizează. în medie. 1600 
lei pe lună.

Ion Militarii. ’Președintele coopera
tivei agricole de producție Stolcă- 
nesti. era un om gospodar, cinstit si 
respectat de toti locuitorii comunei. 
Inițial a fost ales președinte al uneia 

din întovărășiri. Cînd a văzut că pămin- 
tul lucrat cu tractoarele, fertilizat cu 
îngrășăminte chimice produce mai 
mult decit obținea întovărășirea, a 
intrat în cooperativa agricolă. Deși 
pensionar. Ion Militarii merge adesea 
la cooperativă și ajută cu sfaturi și 
povețe pe membrii consiliului de 
conducere. El a ținut și ține ca toți 
cei șase copii ai săi să muncească 
în satul natal. Unul dintre ei — Du
mitru — e inginerul șef al coopera
tivei agricole. O fată este profesoară 
de matematică ; un băiat e profesor 
de filozofie, unul — invățător, iar 
alte două fete muncesc in coopera
tivă. Toti s-au „așezat" in comună. 

la Consulatul general 
din Constanța

cială. mentionînd că cel de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S. a re
prezentat un moment istoric pe ca
lea înfăptuirii măreței opere de con
struire a comunismului. Au fost sub
liniate dezvoltarea raporturilor pe 
multiple planuri dintre P.C.R. și 
P.C.U.S.. dintre România și Uniunea 
Sovietică, rolul hotăritor al întîlni- 
rilor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceailșescu și Leonid Ilici 
•Brejnev pentru extinderea și adin- 
cirea tradiționalelor relații româno- 
șovietice. in interesul ambelor țări 
Si popoare, al păcii in lume.

• Ambasadorul sovietic a răspuns a- 
poi intrebăților puse de ziariști.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar sovietic de scurt- 
metraj. (Agerpres)

zilei
lui apărării naționale, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, sefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați militari, alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

• Continuindu-și pregătirile !n 
vederea meciurilor pe care le va dis
puta in cadrul preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal cu echipa 
României, selecționata olimpică a 
Ungariei a susținut la Budapesta un 
nou joc de verificare in compania 
formației vest-germane Eintracht 
Frankfurt pe Main. Ca si în primul 
meci, disputat săptămina trecută la 
Salgotarjan, selecționata ungară a 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). autorii golurilor fiind Pogâny 
și Szokolai.

Iată formația aliniată de selecțio
nata olimpică a Ungariei ; Csepecz, 
— Tc.pszi.gs, Varga. Judik. Peter, 
Pasztor, Rab, Soo, Szokolai. Fiilop, 
Pogany.

asa cum a dorit tatăl lor. să contri
buie la dezvoltarea si înflorirea 
ei. De fapt, s-a încetățenit în con
știința oamenilor din Stoicănești ca 
după studii să vină in satul natal și 
să pună umărul și priceperea, să 
contribuie la dezvoltarea economică 
și socială a satului. Amintim că și 
cei patru cocii ai actualului pre
ședinte Dumitru Tudose. lucrează în 
sat. La, el acasă, cei opt nepoți for
mează o adevărată grădiniță de copii.

Au trecut anii, cooperativa agricolă 
s-a dezvoltat datorită atit energiilor 
descătușate de cooperativizarea agri
culturii, cit si sprijinului acordat 
de stat. Cooperativa din Stoicănești 
dispune de o avere obștească in va
loare de 107 milioane lei si obține 
anual o producție de 32 milioane lei. 
Ciștigul mediu al membrilor coope
ratori este de 1 500 lei pe lună. Cea 
mai mare producție de grîu s-a reali
zat în 1976, cind s-a strins de pe 
fiecare hectar 4 956 kg. La po
rumb. cea mai mare recoltă s-a reali
zat în 1975, fiind de 6 405 kg. Floa- 
rea-soarelui a dat in 1977 aproape
2 800 kg, iar sfecla de zahăr — 37 094 
kg. La laptele de vacă s-a ajuns la
3 551 litri. Cooperatorii dispun acum 
de un efectiv de 2 459 bovine, 2 723 
oi și 180 porci de prăsilă și un rulaj 
de 111 785 păsări. De amintit că nu
mai ciupercăria, in care s-au investit 
peste 20 milioane lei, aduce un venit 
anual de șase milioane lei. Sint cifre 
care dovedesc pe deplin că, pentru 
Stoicănești. precum și pentru toate 
satele noastre cooperativa agricolă a 
constituit și constituie izvorul bună
stării.

Bunăstarea va spori. Organizarea 
consiliului unic agroindustrial creea
ză posibilități si mai mari de spo
rire a producției si a veniturilor. 
Consiliul nou ales a și stabilit un 
plan de folosire mai judicioasă a pă- 
mîntului. a bazei materiale existente, 
de specializare și cooperare intre 
unități. După ce s-a cohstituit sec
torul mecanic unic, a fost organizată 
o formație pentru administrarea în
grășămintelor naturale existente in 
unităti. Pămintul va deveni mai fer
til. roadele vor fi mai bosate. Coope
ratorii din Stoicănești sint hotăriti 
să muncească. în continuare, cu si 
mai multă hărnicie, pentru a face din 
unitatea lor o adevărată uzină dc 
produse agricole, iar din comuna lor 
o grădină și mai înfloritoare.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Maiestății Sale HASSAN al II-lea
Regele Marocului

RABAT
Sărbătoarea națională a Marocului imi oferă prilejul de a vă adresa, in 

numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace șl bunăstare 
poporului marocan.

îmi reafirm convingerea că, in spiritul înțelegerilor convenite, relațiile 
de prietenie și conlucrare statornicite între țările noastre se vor dezvolta și 
mai mult în viitor spre binele popoarelor român și marocan, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

...Oraș-port, situat pe 
țărmul Oceanului A- 
tlantic. Safi a cunoscut 
in decursul ultimilor 
ani o puternică trans
formare, devenind ce
tatea industriei de 
fosfați a Marocului. 
Aici funcționează, in- 
cepind din anul 1975, 
marele complex „Ma
roc Phosfore" — pri
mul dintr-o suită de 
șase unități chimice 
prevăzute a fi con
struite pină i.t anul 
1990 — cate iși aduce 
o importantă contribu
ție ia valorificarea 
principalei bogății a 
țârii. Prin secțiile sale 
trec anual aproape un 
milion de tone mine
reuri de fosfați și ies, 
în urma operațiuni !or 
de prelucrare, aprecia
bile cantități de acid 
fosforic și fosfat de 
amoniu — produse de 
largă Întrebuințare in 
diversele ramuri ale 
industriei chimice. Tot 
la Safi se află in curs 
de realizare proiectul 
„Maroc Phosfore II". 
Odată cu dezvoltarea 
industrială, orașul, care 
are azi o populație de 
130 000 de locuitori, s-a 
îmbogățit cu construc
ții de locuințe, edificii 
cultural-sociale.

Aceste transformări 
petrecute intr-o loca
litate fără importanță 
pină acum cițiva ani 
vorbesc de la sine 
despre dorința poporu
lui marocan de a pune 
capăt stării de subdez
voltare moștenită din

perioada de dinaintea 
proclamării indepen
denței (2 martie 1956) 
și de a crea o econo
mie proprie, capabila 
să valorifice pe scara 
largă bogățiile solului 
și subsolului. Căci țara 
de la poalele munților 
Atlas nu este numai 
primul exportator de 
fosfați din lume (15,8 
milioane tone m 1977). 
Ea dispune, de aseme
nea, de importante ză
căminte de petrol, 
gaze naturale, fier, 
cupru, zinc, avuții a 
căror prezentă a sti
mulat dezvoltarea unui 
șir întreg de sectoare 
ale economiei naționa
le. Astfel, în ultimele 
două decenii. în Ma
roc au fost construite 
complexe siderurgice, 
combinate de prelu
crare a materiilor pri
me, rafinării -etc. în 
agricultură s-au lărgit 
in ultimul timp supra
fețele irigate.

în spiritul politicii 
sale de prietenie și 
colaborare cu statele 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, România 
socialistă urmărește cu 
viu interes și simpatie 
realizările poporului 
marocan pe calea fău
ririi unei vieți noi, 
prospere. ,

Intre țara noastră și 
Maroc s-au statornicit 
raporturi prietenești și 
de colaborare, care se 
extind an de an. O 
contribuție esențială la 
dezvoltarea acestor ra

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Marocului. Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi după-amiază, în Capi- 
lâ o manifestare culturală. Cu acest 
prilej, medicul Constantin Ioan Ra
dulescu a înfățișat, în cadrul unei ex
puneri, impresiile sale din Maroc. 
A fost prezentat apoi un film docu
mentar marocan.Congresul Partidului Socialist de Stingă din Norvegia
Cuvîntul de salut rostit de reprezentantul P.C.R.

OSLO 1 (Agerpres). — La 1 martie 
s-au deschis la Tonnsberg lucrările 
celui de-al 3-lea Congres al Parti
dului Socialist de Stingă din Nor
vegia.

Pe ordinea de zi figurează raportul 
asupra activității partidului, raportul 
Ligii pentru educație socialistă, mo
dificarea statutului partidului, progra
mul anticriză al P.S.S., obiectivele 
partidului în perioada 1979—1981 și 
alte probleme.

Congresul va alege noile organe 
de conducere ale partidului.

La lucrările sale participă ca in
vitați reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești și ai unor 
mișcări de eliberare națională.!

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul George Ma- 
covescu. membru al C.C. al P.C.R., 
care, din însărcinarea Comitetului 
Central, a adresat participanților la 
congres, tuturor membrilor și simpa- 
tizantilor P.S.S. un cald salut de 
prietenie din partea Partidului Comu
nist Român, a secretarului sau gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român — se 
arată în cuvintul de salut — urmă
rește cu interes activitatea Partidului 
Socialist de Stingă din Norvegia, 
consacrată promovării și întăririi uni
tății de acțiune a forțelor revoluțio
nare. muncitorești și democratice na
ționale. în scopul infăptuirii aspira
țiilor de progres și bunăstare ale cla
sei muncitoare, ale poporului norve
gian. pentru pace și colaborare intre 
națiuni.

El relevă cu satisfacție colaborarea 
fructuoasă existentă intre P.C.R. și 
P.S.S.. convingerea că prin aceasta 
se contribuie la extinderea și diversi
ficarea legăturilor dintre România și 
Norvegia pe plan politic, economic, 
cultural și tehnico-știintifie. precum 
și a conlucrării dintre cele două țări 
pe tărîmul vieții internaționale.

Dună ce a relevat succesele înre
gistrate de poporul român, sub con
ducerea partidului său comunist, in 
înfăptuirea mărețului program da 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism, vorbitorul 
s-a referit pe larg la politica exter
nă a tării noastre. Ca tară socialistă 
— a arătat el — România dezvoltă 
larg legăturile de colaborare si prie
tenie cu toate statele socialiste, ac
ționează pentru dezvoltarea: relațiilor 
de cooperare cu țările in' curs de 
dezvoltare, eu țările i nealiniate. cu 
tarile mici si mijlocii, extind? .rapor
turile cu țările dezvoltate din punct 
de vedere economic, in spiritul prin
cipiilor coexistentei pașnice. Consta- 
tînd că în lumea contemporană con

porturi au adus intil- 
nirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și regele HaSsan al 
II-lea, care au contu
rat ample perspective 
conlucrării dintre cele 
doua țări, atit pe plan 
bilateral, cit și in via
ta internațională, in 
eforturile pentru des
tindere, pace și înțe
legere între state și 
popoare.

Semnificative pentru 
cursul pozitiv al rela
țiilor româno-maroca- 
ne sint rezultatele ob
ținute pe lima coope
rării în producție. 
După cum se știe, la 
Nador, o localitate de 
pe țărmul Meditera- 
nei, specialiști români 
participă la construi
rea celui mai mare și 
mai modern port rea
lizat după cucerirea 
independenței. El va 
deservi totodată și vii
torul centru siderurgic 
care se ridică In apro
piere. Colaborarea ro- 
mâno-marocană con
tribuie, de asemenea, 
la valorificarea în a- 
ceastă țară a unor ză
căminte de cupru, la 
dezvoltarea agricultu
rii și invățămintului, 
ca și in alte domenii 
de activitate.

Extinderea in con 
tinuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare 
ale României cu Ma
rocul răspunde inte
reselor reciproce, pre
cum și cauzei păcii și 
colaborării in lumea 
întreagă.

Au participat membri ai conducerii 
Institutului român pentru, relațiile 
culturale cu străinătatea, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Boubker Boumahdf, 
ambasadorul Regatului Maroc la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tinuă să se ascută contradicțiile, se 
intensifică lupta pentru zone si sfere 
de influentă și se accentuează mani
festările de forță pe arena mondială. 
România apreciază că actuala situa
ție internațională reclamă, mai mult 
ca oricind. intensificarea luptei tutu
ror forțelor progresiste, democratice, 
antiinmerialiste pentru a împiedica 
agravarea climatului mondial și pen
tru dezvoltarea cursului spre destin
dere și afirmarea relațiilor noi. de 
echitate, care să asigure tuturor po
poarelor propășirea independentă, li
beră. fără nici un amestec din afară. 
România socialistă se pronunță in 
modul cel mai hotărît pentru stinge
rea și lichidarea grabnică a unor stări 
do incordare și ciocniri militare exis
tente in diferite părți ale lumii.’care 
pun în pericol pacea și securitatea do- 
poarelor, considerind că orice litigiu 
poate și trebuie să fie soluționat nu
mai pe cale pașnică, prin tratative 
politice, prin discuții intre părțile 
direct implicate. Țara noastră acțio
nează in mod ferm pentru Înfăptui
rea in viată a securității si colaboră
rii in Europa. pentru punerea in 
aplicare in mod consecvent si inte
gral a prevederilor documentelor a- 
doptate la Helsinki. Considerăm că 
trebuie să se facă totul pentru a asi
gura trecerea necondiționată la mă
suri de dezangajare militară. de 
dezarmare și pentru făurirea unei 
Europe a statelor libere și indepen-, 
dente. în acest scop, tara noastră se 
pronunță pentru o temeinică pregă
tire a reuniunii de la Madrid din 
1980.

în spiritul politicii sale consecvent 
internaționaliste. P.C.R. militează 
pentru extinderea și întărirea cola
borării cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socialis
te și social-democrate. cu partidele 
din noile state independente, cu miș
cările de eliberare națională, in lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. apre
ciind că întărirea solidarității aces
tora. a tuturor forțelor progresiste șl 
ântiimperialiste. a tuturor popoarelor 
constituie o cerință vitală, o garanție 
a opririi cursului periculos al eve
nimentelor internaționale, a promo
vării unei politici de destindere și 
pace.

Exprimind convingerea că relațiile 
de solidaritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.S.S. se vor dezvolta și in 
viitor, vorbitorul a urat, in încheiere, 
succes deplin in desfășurarea lucră
rilor congresului. în activitatea vii
toare a partidului consacrată promo
vării intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii din Norvegia, pen
tru pace și progres social.

• VIAȚA RAȚIONA
LĂ, VIAȚĂ LUNGĂ, re
vista franceză „Le Point" inse
rează. în ultin.ul său număr, un 
interesant chestionar : in func
ție de răspunsurile la un sir de 
întrebări, se acumulează un 
punctaj De baza căruia persoa
na în cauză poate calcula spe
ranța probabilă a vieții sale. 
Avind caracter de divertisment, 
chestionarul cu pricina are to
tuși un fundament de ordin 
științific. El pornește de la con
cluziile unei specialiste docto
rița britanică Diana Woodruff, 
care a întreprins o serie de teste 
de longevitate. Ca factori esen
țiali ce cot influenta asupra 
duratei de viată au figurat an
tecedente familiale (vîrsta Pă
rinților. cazuri de boală fatală 

in familie), consumul de alcool 
si tutun, greutatea, profesiunea, 
practicarea exercitiilor fizice, 
starea somnului etc. Și ce-a re
zultat ? Fumatul excesiv, băutul, 
fără măsură, abuzul de hrană. 
Sedentarismul intră în categoria 
deprinderilor celor mai suscep
tibile de a scurta viața. Așa 
cum. un comportament chibzuit, 
relații armonioase in familie, o- 
bisnuinta mersului pe ios sau 
practicarea unui sport sint în 
măsură să asigure o viată mai 
lungă.

• SOARELE Șl VÎN- 
TUL. Și in Indonezia, țară în 
curs de dezvoltare, se manifes
tă multă preocupare pentru sec
torul energiei. Atenția princi
pală in acest sens se îndreaptă 
spre valorificarea propriilor re

surse. Date fiind condițiile na
turale ale Indoneziei — arhipe
lag cu numeroase insule, situat 
in regiunea ecuatorială dintre 
oceanele Indian și Pacific si be
neficiind astfel din belșug de 
soare și vînt — extrem de pro
mițătoare sint considerate a fi 
energia solară si eoliană. De 
altfel, urmind unei înțolegeri de 
cooperare convenite cu R.F.G., 
e prevăzută amenajarea in ime
diata apropiere a capitalei. Ja
karta. a primului ..sat solar" din 
această tară. Acest proiect in 
premieră intră in cadrul inten
țiilor de a înființa un șir de „a- 
sezări solare", in afara perime- 
t re lor urbane, ceea ce va con
tribui și la o distribuire mai 
echilibrată a populației ne te
ritoriul tării. în ce privește e- 
nergia vîntului, se prevede con

struirea pentru început a unor 
centrale experimentale eoliene.

• TIGRII SUB... PAZĂ, 
în India s-au întreprins măsuri 
guvernamentale pentru salvarea 
tigrilor de‘ la exterminare. Des
pre necesitatea salvării acestor 
rare animale a vorbit recent 
viceprim-ministrul Indiei. D. 
Ram. cu prilejul deschiderii la 
Delhi a unui simpozion dedicat 
acestei probleme. Guvernul a 
acordat șase milioane de dolari 
pentru crearea unor reze.rvatii 
unde tigrii vor fi puși la adă
post de amenințarea vînătorilor. 
După calculele specialiștilor, in 
India trăiesc’ in prezent doar 

2 500 de tigri, in timp ce la în
ceputul veacului numărul lor se 
ridica la 40 000.

• ENIGMELE „DE
SENELOR" TERESTRE. 
Imensele fiaiiri geometrice de o 
fantastică precizie descoperite 
pe platoul desertic Nazca, din 
Peru, nu și-au dezvăluit miste
rul. în pofida unor cercetări a- 
profundate. Specialiștii nu pot 
explica motivul care i-a deter
minai Pe vechii indieni să prac
tice pe . sol un fel de hieroglife, 
precum si conturul unor ființe 
gigantice — păsări, reptile, ba
lene. păianjeni, o maimuță 

etc. întinzîndu-se pe mai 
multi kilometri fiecare, ele 
nu sint vizibile de la sol. 
ci doar de la înălțime. Ase
menea desene erau conside
rate pină acum unicate, dar pa
terna a fost infirmată în urma 
descoperirii unei „mostre" de 
aceeași factură intr-un pustiu 
din California (S.U.A.). Mai 
exact, este vorba de un, desen 
uriaș reprezentînd un om stind 
culcat pe pămint. Interesant 
este si faptul că această imagi
ne a fost executată la o dis
tantă de 1 700 km de reprezen
tările din Peru.

• ȚÎNȚARI CONTRA 
TÎNTARI. Combaterea țințari- 
lor prin folosirea altor țințari. 

iată in ce a constat experiența 
realizată la New Orleans de 
cercetătorii Ministerului Agricul
turii din S.U.A. Varietatea de țin
tar „Toxorhynchites rutilus r.uti- 
ius" prezintă, intr-adevăr, două 
caracteristici care il transformă 
intr-un aliat prețios al oameni
lor : el are o trompă insuficient 
dezvoltată pentru a putea stră
punge pielea omului, iar in pe
rioada larvară, in apele stătă
toare. se hrănește cu larvele ce
lui mai comun țintar „Aedes 
aegyptii" care îl înțeapă pe om. 
întrunit acest țintar dușman al 
tînțarilor este puțin răspîndit 
în respectiva regiune, urmează 
a se proceda la înmulțirea sa.

• BILET CU VALABI
LITATE PRELUNGITĂ. La 
un cinematograf din Copenhaga 

s-a prezentat zilele trecute un 
bărbat în virstă care a cerut să 
fie admis in sală pe baza unui 
bilet avind imprimat pe el ziua 
si luna respectivă, dar anul 
era... 1957. Personalul a contes
tat valabilitatea. Dar spectato
rul a dat explicații : cu 22 dc 
ani in urmă se afla în același 
cinematograf, urmărind imagi
nile unui film. La un moment 
dat a intervenit o nană tehnică 
ce nu a putut fi remediată ime 
diat. Publicul a fost rugat sa 
părăsească sala, dar a primit 
asigurări că biletul rămine va
labil pentru alt spectacol. Spec
tatorul s-a considerat in drept, 
să revină la aceeași dată, după 
multi ani.

(
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GENEVA

ttm regalilor de procedură 
referitoare la funcționarea noului Comitet 

pentru dezarmare
România și-a adus o contribuție importantă la elaborarea acestui 

regulament
GENEVA 1 (Agerpres). — După îndelungi negocieri intre statele 

membre, noul comitet pentru dezarmare a adoptat prin consens regu
lamentul său intern de procedură menit să creeze cadrul organizatoric 
in care va funcționa acest, organism creat de sesiunea specială a O.N.U., 
consacrată dezarmării.

Activitatea desfășurată pentru ela
borarea regulamentului a urmărit 
traducerea în viață a prevederilor do
cumentului final adoptat de sesiunea 
specială, prin care s-a cerut ca noul 
organism să dispună de o organizare 
și proceduri de lucru democratice, 
care să-i asigure o mai mare efi
ciență. Regulamentul cuprinde o in
troducere și 14 capitole care însu
mează regulile de bază ce vor gu
verna activitatea noului organism. 
Ele pornesc de la principiul că toate 
statele membre ale comitetului par
ticipă la lucrări în condiții de deplină 
egalitate, ca state independente, in 
conformitate cu principiul egalității 
suverane înscris în Carta O.N.U. 
Comitetul urmează să-și desfășoare 
lucrările în cadrul unei sesiuni anuale 
compuse din două părți, președinția 
sa fiind asigurată, pe bază de rotație 
lunară, de către toate statele membre. 
Negocierile se vor purta numai în ca
drul structurilor comitetului. Ele se 
vor putea desfășura în ședințe plenare 
publice, precum și în cadrul organis
melor subsidiare ce vor putea fi 
create. Deciziile se adoptă prin con
sens.

Pentru a putea desfășura o activi
tate organizată si eficientă, comite
tul a decis să lucreze pe baza unei 
ordini de zi anuale. întocmită în 
conformitate cu rezoluțiile Adunării 
Generale a O.N.U. în problemele de
zarmării și propunerile statelor 
membre. De asemenea, el va adop
ta anual un program de lucru care 
să prevadă, eșalonat în timp, nego

agențiile de presă transmit:
Invitație. Hua GuofenS> pre

mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit joi pe Hassan Mo
hamed El Tohamy, vicepremier la 
președinția Egiptului, trimis special 
al președintelui Anwar El Sadat. 
După cum informează agenția Chi
na Nouă, premierul chinez a trans
mis președintelui egiptean invitația 
de a vizita R.P. Chineză.

Misiune de mediere. Mi- 
nistrul irakian al planificării. Adnan 
Hussein, și vicepremierul sirian pen
tru problemele economice. Jamil 
Shaya, au sosit miercuri la Sanaa in 
calitate de trimiși speciali ai pre
ședintelui Irakului, Ahmed Hassan 
Al-Bakr, și președintelui Siriei. Hafez 
Al-Assad, intr-o încercare de me
diere in conflictul armat dintre cele 
două Yemenuri.

Declarațiile președintelui 
Venezuelei.In cadrul unei întii- 
niri cu șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Caracas, președintele 
Venezuelei, Carlos Andres Perez, a 
subliniat necesitatea stabilirii unei 
păci durabile în lume în care O.N.U. 
să devină un adevărat for al comuni

cierile pe temele cuprinse în ordinea 
sa de zi. Pentru a se asigura conti
nuarea eforturilor in vederea ajun
gerii la rezultate, s-â decis ca, în 
cazurile in care nu se va reuși fina
lizarea negocierilor pe o temă dată, 
înainte de întreruperea acestora, să 
se stabilească modalitățile în care 
negocierile vor fi reluate ulterior. 
Anual, și ori de cîte. ori i se va cere, 
comitetul va prezenta dări de seamă 
asupra activității sale Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Pornind de la interesul vital pe 
care îl au toate statele in probleme
le dezarmării, regulamentul de pro
cedură prevede că țările ce nu sint 
membre ale comitetului au dreptul 
de a asista la dezbateri, de a prezen
ta propuneri proprii si documente de 
lucru și de a interveni in negocieri.

în conformitate cu poziția sa de 
principiu în favoarea adoptării unor 
măsuri urgente de încetare a cursei 
înarmărilor- si de dezarmare. Româ
nia a avut o contribuție de prim or
din Ia elaborarea regulilor de proce
dură ale comitetului. Prezentînd încă 
în cursul anului trecut primul pro
iect al regulilor de procedură, țara 
noastră si-a manifestat hotărîrea de 
a participa activ la punerea pe baze 
not democratice si eficiente, a acti
vității Comitetului centru dezarma
re. Proiectul românesc a stimulat 
preocuparea nentru convenirea unor 
metode de lucru eficiente, general 
acceptabile, care să permită demara
rea unor negocieri autentice de de
zarmare..

tății internaționale și imperativul u- 
nirii eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru stabilirea unui dia
log pe principii noi, echitabile și 
juste, cu țările industrializate. .

Președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. în Ara
bia Saudită. La Riad a avut loc 
o întrevedere între regele Khalid Ibn 
Abdul Aziz al Arabiei Saudite, și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Au 
fost trecute în revistă evenimentele 
din Orientul Mijlociu și din lumea 
arabă, raporturile dintre O.E.P. și 
Arabia Saudită.

Grupul țărilor africane la 
O.N.U. a cerut convbcarea unei re
uniuni de urgentă a Consiliului de 
Securitate, ce? urmare a bombarda
mentelor efectuate asupra teritoriu
lui Republicii Populare Angola de 
către aviația regimului rasist rhode- 
sian. anunță agențiile Reuter și 
France Presse. Potrivit guvernului 
angolez, raidul recent lansat de a- 
viatia rhodesiană asupra unei tabere

Criza de guvern 
din Italia

Pozițiile principalelor partide 
politice față de formula „cabi
netului de solidaritate demo

cratică"
ROMA 1 (Agerpres). — Cea de-a 

doua fază a misiunii exploratorii a 
premierului desemnat al Italiei, re
publicanul Ugb La Malfa. programată 
să înceapă miercuri, a debutat cu o 
aminare. In tentativa sa de a sur- 
monta divergentele dintre principalele 
formațiuni ale fostei majorități parla
mentare și ..luînd în considerare ce
rerile diferitelor partide de a avea 
consultări între ele“. La Malfa va 
întîlni delegațiile democrației creștine 
și partidului comunist. abia vineri.

Secretarul general ai P.C.I.. Enrico 
Berlinguer, a declarat după un prim 
contact cu Ugo La Malfa că partidul 
comunist este dispus „la un efort 
deplin pentru o politică de solidari
tate democratică". Cea mai bună so
luție in stadiul actual al crizei — a 
spus Berlinguer — ar fi ca. în situa
ția generată de persistența refuzului 
democrației creștine de a consimți la 
intrarea comuniștilor în guvern, să 
fie format un cabinet „de amplă bază 
democratică", alcătuit din comuniști, 
socialiști, republicani și social-demo- 
cratici. căruia democrat-crestinii să 
nu-i nege un sprijin exterior. Mai 
mult----a precizat Berlinguer —
„P.C.I. este dispus să discute și să 
ajungă la o înțelegere" asupra for
mării unui guvern „cit mai reprezen
tativ și cu autoritate", prin inclu
derea unor personalități aflate in 
tabăra stîngii. fără a fi excluse cele 
aflate în cadrul stîngii independente.

Democrația creștină continuă însă 
să aibă rezerve fală de intrarea în 
guvern a reorezentantilor celui de-al 
doilea partid politic al Italiei.

Oricum. Ugo La Malfa pare să 
dispună de o mar.iă de manevră mai 
largă decit predecesorul său, avînd 
în vedere si pozițiile spre compromis 
ale celorlalte partide : Delegația so
cialiștilor. condusă de Bettino Craxi. 
a anuntat 6 inițiativă constind in 
convorbiri bilaterale cu P.C.I.. P.D.C. 
și P.S.D.I.

de refugiați Zimbabwe situată în 
Angola, s-a soldat cu 192 de morți 
și peste 1 000 de răniți.

Ministerul Sănătății al R.P. 
Bulgaria si Academia de medi
cină din Sofia au conferit prof. 
M. Popescu Buzeu. președinte de 
onoare si secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanice, o 
diplomă de onoare pentru meri
tele sale deosebite în activita
tea uniunii.

Delegația Partidului Co
munist din Grecia anterior), 
condusă de Haralambos Dracopoulos, 
secretar al C.C. al partidului, și-a în
cheiat vizita in Iugoslavia, unde a 
avut convorbiri cu Stane Dolanț. 
secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și cu Aleksandar Grlicikov. membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Sesiunea extraordinară 
a Congresului General Popular, inau
gurată. joi. de șeful statului Jama- 
hiria Arabă Libiana Populară Socia
listă. col. Moammer El-Geddafi. a a- 
les in unanimitate pe Abdel Ati O- 
beidi în funcția de secretar general 
al Congresului General Popular.

MEXICDelegația P.C.R. primită de președinteleComitetului Executiv
CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager

pres). — .Președintele Comitetului 
Executiv Național al Partidului Revo
luționar Instituțional (P.R.I.) din 
Mexic, Gustavo Carvajal Moreno, a 
primit delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Cbmunist Ro
mân. care participă la sărbătorirea 
celei de-a 50-a aniversări a creării 
P.R.I.

Cu acest nrijej. din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a fost transmis un salut 
cordial, cele mai bune urări, precum 
si calde felicitări cu prilejul aniver
sării semicentenarului partidului. 
Totodată, a fost inmînat președin
telui Gustavo Carvajal Moreno me
sajul adresat de C.C. al P.C.R. con
ducerii P.R.I. cu ocazia acestei ani
versări jubiliare,

Gustavo Carvajal Moreno a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceausescu cele mai sincere mulțu
miri pentru participarea delegației 
la această aniversare, cit si pentru 
mesajul ne care Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român l-a

Operațiuni militare între trupe 
chineze și vietnameze

Intr-un comunicat difuzat joi. a- 
genția V.N.A. precizează că infante
ria chineză, sprijinită de artilerie și 
tancuri, avansează pe teritoriul Viet
namului. pe trei coloane, în direcția 
localității Lang Son. Potrivit comu
nicatului. forțele de apărare vietna
meze au respins toate' atacurile chi
neze din zona respectivă.

Postul de radio „Vocea Vietnamu
lui". reluat de agenția Associated 
Press, a anunțat că în provinciile vi
etnameze de, frontieră — Hoang Lien 
Son și Lai Chau — continuă să se 
desfășoare lupte.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind situația din Asia de sud-est

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). , 
— Consiliul de Securitate a conti
nuat. miercuri noaptea, dezbaterile 
privind situația din Asia de sud-est. 
Dună cum s-a mai anuntat. in 
această problemă consiliului i-au

Alegerile parlamentare din Spania
Afluență normală la centrele de vOt, ambianță generală 

de calm
MADRID 1. — De Ia trimisul

nostru special, V. Oros : Joi in 
Spania s-au desfășurat, pentru a doua 
oară in ultimii 40 de ani. alegerile 
parlamentare. Au fost convocați la 
urne 26 852 885 de alegători înscriși 
in liste, pentru a desemna noua com
ponentă a cortesurilor : 350 de mem
bri ai Congresului Deputaților și 208 
ai Senatului. Cu toată dispersarea 
mare a forțelor politice, disputa pen
tru intiietate a avut loc de fapt în
tre Uniunea Centrului Democratic și 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol. adică intre partidele cu cel mai 
mare număr de mandate in fostul 
parlament. De asemenea-, se preve
dea că Partidul Comunist din. Spa
nia își va spori reprezentarea parla

Național al P.R.I.
adresat Comitetului Executiv Națio
nal al Partidului Revoluționar Insti
tutional.

De asemenea, a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România un cald salut, 
împreună cu urările sale de sănătate, 
prosperitate si tot mai mari succese 
în activitatea pentru progresul și 
bunăstarea poporului român.

In cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, s-a făcut 
o informare reciprocă cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
partide, precum si cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. și 
P.R.I.

Totodată, s-a relevat evoluția as
cendentă a relațiilor prietenești, 
statornicite între cele două partide, 
tari si popoare. îndeosebi dună vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Mexic. în anul 1975. De ambele 
părți a fost exprimată dorința dez
voltării ne mai departe a acestor 
bune relații.

La convorbiri au participat Ale
xandru Sobarzo. membru la Comite
tului Executiv Național al P.R.I., 
Dumitru Turcuș. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. si ambasa
dorul României la Ciudad de Mexico, 
Dumitru Mihail.

Agenția China Nouă relatează că 
trupe chineze au ocupat orașul de 
frontieră Phuc Hoa. din provincia 
Cao Banc, situat, la aproximativ 65 
km nord de Lang Son. Forțe chineze 
și vietnameze, informează agenția 
Reuter, dau lupte pentru orașul Lang 
Son.

Se anunță, totodată, de agenția 
China Nouă că in districtul de fron
tieră Ning-Ming din provincia 
Guangxi și în provincia Yunnan mi
litari vietnamezi au atacat unele 
centre populate, fiind însă siliți să 
se retragă în urma contraatacului 
forțelor chineze. (Agerpres) 

fost prezentate proiecte de rezoluții 
de către U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacă; 
R.P. Chineză ; Tailanda.

Neajungindu-se la nici o concluzie, 
s-a hotărît amînarea sine die a 
dezbaterilor.

mentară. conținu înd să fie a treia 
forță politică a țării.

In ciuda timpului nefavorabil în 
cea mai mare parte a țării, afluența 
alegătorilor la centrele de vot a fost 
apreciată ca normală de către foru
rile electorale. Scrutinul s-a desfă
șurat intr-o ambianță generală de 
calm.

Importanta acestor alegeri derivă 
din faptul că de rezultatele lor de
pinde nu numai componenta Corte- 
surilor, ci, implicit, formarea noului 
guvern, adică orientarea politică a 
tării in viitorii patru ani. Centrele 
de vot s-au închis la ora 20.00. iar 
primele rezultate provizorii asupra 
tendințelor votului vor fi cunoscute 
vineri dimineața.

VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI NATIONAL AL FEMEILOR
DIN ROMANIA IN R.P.D. COREEANA

PHENIAN 1 (Agerpres). — Tovarășa 
Kim Săng E. președinta Uniunii De
mocrate a Femeilor din R.P.D. Co
reeană. soția» președintelui Kim Ir 
Sen, a primit delegația Consiliului 

■ Național al Femeilor din Republica 
Socialistă România, condusă de to
varășa Maria Bobu, vicepreședintă a 
consiliului.

Din ' partea tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise to
varășei Kim Săng E tin călduros 
salut si cele mai bune urări. In nu
mele Consiliului National al Femeilor 
a fost transmis Uniunii Democrate 
a Femeilor din R.P.D. Coreeană un 
călduros salut de prietenie si solida
ritate militantă.

Tovarășa Kim Săng E a adresat 
călduroase mulțumiri Partidului Co
munist Român, guvernului si po
porului român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru solidari
tatea activă si sprijinul unanim fată 
de propunerile si inițiativele recente 
ale R.P.D. Coreene pentru reunifi- 
carea patriei. De asemenea, expri-

Acțiuni contrare aspirațiilor poporului coreean 
la reunificarea independentă și pașnică a țării

O declarație dată publicității la Phenian în legătură cu 
organizarea de exerciții militare în Coreea de Sud

PHENIAN 1 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint al Ministerului For
țelor Armate Populare al R.P.D. Co
reene a dat publicității miercuri o 
declarație în care reamintește că. în 
Declarația sa de la 23 ianuarie. C.C. 
al Frontului Democratic pentru 
Reunificarea Patriei a avansat pro
punerile în patru puncte pentru pro
movarea reunificării independente si 
pașnice a tării și a propus ca. înce- 
pînd de la 1 martie 1979. autoritățile 
militare din Nord și din Sud să în
ceteze toate acțiunile militare ostile 
și să oprească, necondiționat, orice 
exercițiu militar.

Considerînd că o realizare imediată 
a acestei propuneri corespunde aspi
rației de reunificare a întregii na
țiuni si dorinței tuturor popoarelor 
iubitoare de pace. Ministerul Forțe
lor Armate Populare al R.P.D. Co
reene a inceput pregătiri' pentru a 
lua măsurile corespunzătoare.

In condițiile în care Coreea de 
Sud organizează exerciții militare 
„care constituie o provocare si o 
ofensă intolerabilă fată de propunerea 
sinceră din partea noastră pentru 
reunificarea pașnică și o gravă ame

POLONIA

Întîlnire cu agricultori fruntași
O cuvîntare rostită de Edward Gierek

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul unei întilniri cu 
agricultorii fruntași. Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
relevat că anul 1978 a confirmat că 
și in condiții climaterice nefavorabile, 
prin eforturile comune ale agricul
torilor și lucrătorilor din domeniul 
rural, cu ajutorul statului si al me
todelor științifice, se pot obține pro
grese în producția agricolă. In ciuda 
tuturor pierderilor — a arătat vorbi
torul — în Polonia au fost recoltate 
anul trecut cu 1 700 000 tone de ce

mînd mulțumiri pentru salutul si 
urările adresate, a rugat să se trans
mită tovarășei Elena Ceaușescu 
călduroase salutări și urări sincere 
de sănătate, fericire si mari succese 
in activitatea nobilă pe care o des
fășoară.

în numele Uniunii Democrate a 
Femeilor din R.P.D. Coreeană, a! 
femeilor coreene, au fost transmise 
Consiliului Național al Femeilor, tu
turor femeilor din România, un salut 
cordial si urări de noi succese tn 
opera de» construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

In cursul întilnirii. care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost subliniate bu
nele relații stabilite între partidele, 
guvernele si popoarele celor două 
țări, care cunosc o dezvoltare ascen
dentă în diferite domenii, pe baza 
înțelegerilor si hotăririlor 'convenite 
la cel mai înalt nivel.

La întîlnire a participat ambasado
rul României, Paul Marinescu.

nințare la adresa păcii în Coreea si 
în Asia", Ministerul Forțelor Armațe 
Populare din R.P.D. Coreeană declan 
că „este silit să-si rezerve drepttȚ, 
de a hotărî asupra măsurilor militare 
prevăzute a fi luate în conformitate 
cu Declarația C.C. al Frontului De-’ 
mocratic pentru Reunificarea Patriei". 
„Noi nu intenționăm să amenințăm 
sau să invadăm pe nimeni, dar nici 
nu vom permite ca cineva să ne 
amenințe sau să ne invadeze", relevă 
documentul.

Evenimentele viitoare depind în 
întregime de atitudinea S.U.A. si a 
autorităților sud-coreene. subliniază 
declarația, care adaugă. în încheiere, 
că aceste părți vor purta întreaga 
răspundere pentru toate consecințele 
posibile ale acțiunilor militare nesă
buite.

★
SEUL 1 (Agerpres). — La 1 martie, 

în Coreea de Sud au început aplicații 
militare, care vor dura oină la 
17 martie. Participă 176 000 de soldați 
si ofițeri, precum si nave ale flotei a 
VII-a americană. Pentru aplicații, 
mai multe unităti americane au fost 
transferate in Coreea de Sud din 
Japonia.

reale mai mult decit in anul pre
cedent.

După ce a evidențiat eforturile sta
tului polonez pentru înzestrarea pro
ducătorilor agricoli cu tehnică si alte 
mijloace materiale, cu îngrășăminte, 
precum și necesitatea ridicării gra
dului de pregătire profesională a 
agricultorilor. vorbitorul a expus 
principiile politicii agrare promovate 
de P.M.U.P. in colaborare cu Parti
dul Țărănesc Unit, subliniind necesi
tatea îmbunătățirii calității muncii și 
condițiilor de viată ale poporului 
polonez.

Viața demonstrează că respectarea noilor principii de 
relații este condiția sine qua non a păcii, a destinderii; 
orice știrbire a acestui tot dialectic, inseparabil, de norme 
internaționale poate determina convulsii grave în relațiile 
interstatale, poate genera oricînd conflicte, inclusiv înfrun
tări armate. Înfăptuirea neabătută a acestor principii 
deschide largi posibilități pentru soluționarea litigiilor 
internaționale, pentru dezvoltarea unor relații normale 
între state și instaurarea unei păci .durabile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Unul din fenomenele cele mai ca

racteristice ale perioadei postbelice 
l-a constituit afirmarea puternică a 
voinței popoarelor de a se statornici 
în lume un nou tip de relații inter
statale, întemeiate pe normele jus
tiției și legalității internaționale. A- 
ceastă cerință — în care popoarele 
au văzut pe bună dreptate condiția 
făuririi unei lumi eliberate de spec
trul conflagrațiilor — a fost una din 
principalele concluzii care s-au impus 
în conștiința umanității după tragica 
experiență a celui d.e-al doi
lea război mondial. în primul 
plan al preocupărilor a apărut 
astfel problema edificării unui sis
tem de relații care să favorizeze dez
voltarea tuturor statelor, să asigure 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. In procesul acestei 
căutări s-au cristalizat, astfel, ca 
principii de bază respectul indepen
dentei și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, egalității de
pline în drepturi, neamestecul in 
treburile interne și avantajul reci-
proc, nerecurgcrea la forță sau la 
amenințarea cu forța, respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui po
por de a fi stăpin pe destinele sale.

Se poate aprecia că aceste princi
pii și-au demonstrat pe deplin vali
ditatea si legitimitatea. întreaga evo
luție a vieții internaționale a pus si 
pune în evidentă, ca o cerință legică, 
obiectivă a dezvoltării contemporană, 
necesitatea întronării trainice a aces
tor principii in relațiile dintre state, 
a generalizării lor Ia scară mon
dială. Și. firește, această cerință șe 
pune nu numai pentru perioadele de 
evoluție normală, de climat senin ; 
este o cerință ce se impuhe cil atît 
mai mult in actuala situație interna
țională, deosebit de complexă și con
tradictorie, cind vechilor focare de 
încordare și conflict existente li 
s-au adăugat altele noi în diferite 
zone ale globului, care generează 
grave pericole la adresa păcii si 
securității mondiale.

însemnătatea noilor principii de
curge din faptul că. prin aplicarea 
lor riguroasă. îsi pot găsi materiali
zare interesele fundamentale de 
pace, progres multilateral, destin

dere și colaborare — adică obiecti
vele majore ale - întregii omeniri.

Noile principii întruchipează aspi
rații din cele mai înaintate ale po
poarelor in ce privește raporturile in
terstatale. Este știut că independența 

RESPECTAREA PRINCIPIILOR NOI 
DE RELAȚII INTERSTATALE 

-cerință esențială a cauzei păcii și progresului
și suveranitatea națională reprezintă 
idei-forță ale contemporaneității. 
Epoca , pe care , o trăim este martora 
triumfului luptei pentru independen
tă. a dezvoltării nestăvilite a mișcă
rilor de eliberare națională, a lichi
dării sistemului colonial, a formării 
a noi și noi state independente. Sint. 
nenumărate exemplele din zilele noas
tre care arată că popoarele n-au pre
cupețit. nu precupețesc și nu vor 
precupeți nici un efort sau sacrificiu 
pentru apărarea independenței și su
veranității naționale, ca un bun 
al lor din cele mai de preț. In 
același timp, asigurind dreptul 
sacru al popoarelor de a dis
pune in mod liber de propri
ile destine, de resursele naționale, 
noile principii stimulează afirmarea 
plenară a potențialului lor de creație 
materială și spirituală, concentrarea 
tuturor energiilor in scopul acceleră
rii progresului lor economic și social. 
Firește că această cerință este cu 
atit mai acută pentru statele rămase 
în urmă din punct de vedere econo
mic, care au de făcut față sarcinii 

atît de vaste și de complexe de a 
lichida decalajele, de ă-și moder
niza economia și a asigura ridicarea 
nivelului de trai al propriului popor.

Favorizind dezvoltarea si înflorirea 
fiecărei națiuni, respectarea strictă a 

acestor principii de către toți și față 
de toți este condiția stabilirii unor 
raporturi normale, de încredere și 
stimă reciprocă intre state libere și 
egale in drepturi. Conviețuind în 
bună înțelegere, ele pot conlucra rod
nic. se pot intrajutora, spre binele 
fiecăreia și al întregii umanități.

In virtutea principiului egalității în 
drepturi, toate statele trebuie să be
neficieze de aceleași condiții in ca
drul raporturilor internaționale, in 
exercitarea atribuțiilor și promovarea 
intereselor lor legitime. Fiecare stat 
reprezintă o entitate națională dis
tinctă — și tocmai de aceea oricare 
ar fi deosebirile dintre ele în ce pri
vește mărimea. potențialul militar 
sau economic, nivelul de dezvoltare, 
gradul de civilizație, forma de orga
nizare a vieții sociale, modalitățile in 
care îsi rezolvă problemele dezvoltă
rii. nimeni nu are dreptul să intervi
nă in treburile lor interne, să Ie im
pună propria voință — nimic nu poa
te si nu trebuie să afecteze principiul 
deplinei lor egalități in drepturi.

In noile principii de relații ișt gă
sește. totodată, materializare cerința 
de stringentă actualitate a democra
tizării vieții internaționale. In virtu
tea principiilor egalității suverane, 
toate statele au atit dreptul inaliena
bil. cit și obligația de) a participa ac
tiv la rezolvarea marilor probleme 
ale lumii contemporane. Ele trebuie 
să-și facă auzit glasul, să participe 
la soluționarea problemelor. în pri
mul rind a celor care le privesc di
rect — numai aceasta oferind garan
ția că soluțiile elaborate corespund 
intereselor tuturor națiunilor, cauzei 
păcii generale.

Prin însăși esența lor. noile princi
pii de relații sint menite să garante
ze securitatea și stabilitatea în lume. 
Nu întîmplător. Actul final de la Hel
sinki al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, document de 
importantă istorică pentru destinele 
continentului, are ca punct de ple
care tocmai aceste principii. Iși gă
sește astfel consacrare ideea potrivit 
căreia, pentru realizarea unei secu
rități trainice, primordială este așe
zarea raporturilor dintre state ne 

baze noi. democratice, asigurîndu-se 
fiecărei națiuni condiții de a se dez
volta liber, la adăpost de orice acte 
de forță, de amestec: sau presiune 
din afară. Și, desigur, ceea ce este 
valabil pentru Europa este în egală 
măsură valabil pentru toate conti
nentele, pentru orice zonă a lumii.

întreaga evoluție. întreaga expe
riență a vieții internaționale au de
monstrat că noile principii consti
tuie armătura edificiului păcii inter
naționale, reprezintă însăși esența 
coexistenței pașnice Intre toate sta
tele, indiferent de orînduire. dimen
siuni sau grad de dezvoltare. Este 
un adevăr axiomatic, că atunci cind 
aceste principii sîpt respectate, ome
nirea beneficiază de un climat de 
pace și liniște, se poate concentra 
unor scopuri constructive : dimpo
trivă. orice încălcare a lor generează 
fricțiuni și conflicte, creează pericole 
la adresa păcii mondiale.

Constituie, fără îndoială, o impor
tantă cucerire a popoarelor faptul că 
aceste principii au cunoscut și cu

nosc o largă afirmare și recunoaș
tere internațională. S-ar putea spu
ne că, practic, nu există stat care să 
nu fi acceptat aceste principii, să nu 
le fi înscris in documente internațio
nale bi și multilaterale. De fapt, 
prin însăși aderarea la O.N.U.. toate 
statele membre s-au angajat să le 
Respecte in relațiile lor cu alte state.

Nu este însă mai puțin adevărat că 
simpla lor recunoaștere nu este sufi
cientă. Desfășurarea evenimentelor 
arată că nu întotdeauna aceste prin
cipii sint efectiv respectate in relații
le dintre state. Trebuie spus că. dacă 
noul curs spre destindere nu s-a im
pus statornic, dacă astăzi în lume 
persistă stări de încordare și conflict, 
apar surse noi de primejdii Ia adresa 
păcii, una din principalele cauze este 
și aceea Că ‘noile principii de relații 
nu sint riguros și consecvent apli
cate și respectate. Este bine știut 
că. din păcate, independența și suve
ranitatea națională continuă să fie 
tinta unor atacuri pe diverse planuri 
și in diferite forme ; nu se poate 
încă vorbi, de o acceptare generală 
a egalității depline in drepturi ; in 

atelași timp, mai continuă actele sau 
tentativele de amestec în treburile 
interne ; evenimentele arată că are 
loc o accentuare a tendinței de a se 
recurge la acțiuni armate pentru re
zolvarea unor diferende.

De aceea, apare ca un deziderat de 
cea mai stringentă actualitate ca 
toate statele să acționeze pentru în
rădăcinarea noilor principii în viața 
internațională. Constituie o înaltă 
răspundere a fiecărui stat, indiferent 
de mărime sau orînduire socială, de 
a-și aduce întreaga. contribuție la 
întronarea și respectarea acestor 
principii, a normelor legalității în 
raporturile interstatale. A milita 
pentru noile principii înseamnă a mi
lita pentru pace, destindere, colabo
rare, înseamnă a contribui la înseni
narea orizontului internațional, la 
împlinirea aspirațiilor de progres ale 
tuturor națiunilor.

Noile principii de relații intersta
tale formează un tot organic, unitar, 
ele neputînd'fi concepute fragmentar 
și cu atit mai puțin opuse unul ce
luilalt. Astfel, respectarea suverani

tății naționale — principiu în care 
îș'i găsește materializarea dreptul 
fiecărui popor de a fi stăpin pe pro
pria soartă, de a-și organiza viata 
așa cum dorește — este indisolubil 
legată de respectul independentei, al 
integrității teritoriale a statelor, tot 
așa după cum un corolar logic al 
egalității depline în drepturi îl con
stituie neamestecul, sub orice formă, 
în treburile interne ale altor state. 
Formind un complex organic, aceste 
principii se află intr-o unitate strin- 
să. de fier, absolut indisolubilă și 
indestructibilă. Tocmai de aceea con
stituie o cerință esențială a vieții in
ternaționale de a nu se amputa sau 
știrbi niciunul dintre aceste principii, 
a nu se izola, a nu se opune sau 
substitui unul altuia. Este cu totul 
de neconceput extirparea sau igno
rarea oricăruia din aceste principii, 
căci, dacă unul lipsește sau dacă ii 
este alterat conținutul, atunci este 
compromis întregul lor ansamblu.

într-o legătură directă cu aceste 
principii se află principiul nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța sub orice formă s-ar mani
festa aceasta — de la formele des
chise. directe — acțiuni militare srAl 
intervenții armate — pînă la acte de. 
intimidare, presiuni, încercări insi
dioase de amestec, dictat și inge
rințe. Nu poate exista nici o jus
tificare pentru recurgerea la forță, 
pentru intervențiile si acțiunile mili
tare de orice fel. Forța nu poate con
tribui la soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea ; dimpo
trivă, recurgerea la forța armelor, 
la confruntările militare nu poate 
decit să complice si să agraveze lu
crurile. provocind mari daune popoa
relor respective, creînd riscuri pen
tru pacea întregii omeniri.

Din aceasta decurge ca o concluzie 
firească necesitatea soluționării pe 
cale pașnică, prin tratative a oricăf 
ror diferende dintre state. Viața, ex
periența internațională dovedesc că 
în epoca noastră nici una din pro
blemele deschise, indiferent de na
tura lor, nu iși pot afla o soluțio
nare* justă și durabilă decit pornin- 
du-se de la respectarea strictă a 
principiilor noi de relații. Iată de 
ce se poate spune că noile principii 
oferă cheia rezolvării pașnice, con
structive^ prin mijloace politice a 
problemelor litigioase, asigurind 
modalități și căi concrete, optime de 
acțiune.

La baza întregii sale politici ex
terne. România a așezat cu fermi
tate si intransigentă aceste principii 
ale legalității si eticii internaționale : 
tara noastră nici nu ar concepe ca 
relațiile sale cu alte state să nu se 
întemeieze pe stricta lor respectare. 
Tocmai de aceea România socialistă 
este astăzi in situația de a întrețină 
bune relații cu cvasitotalitatea state
lor lumii — această experiență avînd. 
fără îndoială, o valoare de exemplu, 
cu o largă valabilitate internațională. 
In același timp, pe plan extern 
România acționează ca un militant 
activ, combativ pentru înrădăcinarea 
trainică a acestor principii în practica 

relațiilor interstatale, făcînd din proj 
movarea si respectarea lor neabătută 
unul din obiectivele cardinale ale în
tregii sale activități internaționale. 
Tara noastră, președintele ei. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. au desfă
șurat si desfășoară neobosit, cu o 
rară tenacitate si perseverentă, efor
turile cele mai energice pentru afir
marea trainică în viata internațio
nală a acestor principii. Noile prin
cipii au fost înscrise în peste 100 de 
tratate, declarații și comunicate co
mune, semnate în ultimii ani dă 
România socialistă cu state de pe 
toate continentele, întărite prin an
gajamentul de strictă respectare a 
lor, atît în relațiile reciproce, cit și 
în raporturile cu alte state. Șînt cu
noscute, de asemenea, eforturile per
severente ale României pentru afir
marea noilor principii în cadrul unor 
foruri reprezentative, ca și pentru 
codificarea lor în documente inter
naționale de mare însemnătate poli
tică. în același sens, România socialistă 
s-a pronunțat și se pronunță consec
vent pentru rezolvarea pe cale poli
tică, prin excluderea forței, pentru 
soluționarea prin mijloace pașnice, 
prin tratative, a oricăror litigii sau 
diferende dintre state.

Viata impune astăzi mai mult ca 
oricînd să se ducă o luptă hotărîtă 
împotriva oricăror încălcări ale noi
lor principii de relații internaționale, 
concentrarea tuturor eforturilor pen
tru respectarea și salvgardarea lor. 
Este imperios necesar ca oricînd și 
oriunde au loc încălcări sau violări 
ale acestor principii să nu se mani
feste pasivitate, ci să se depună efor
turi neslăbite pentru normalizarea si
tuației. pentru apărarea și afirmarea 
consecventă a normelor legalității in
ternaționale.

Aceasta* este una din cele mai im
portante misiuni ce revine forțelor 
social-politice înaintate, comuniștilor, 
tuturor celor care militează pentru 
progres și democrație, pentru pace. 
In același timp, un rol hotăritor. de
terminant. au popoarele, care trebuie 
să-și facă auzit glasul ori de cîte orj, 
se produc nesocotiri ale noilor prin
cipii. Este, de asemenea. îndatorirea 
Organizației Națiunilor Unite să ac
ționeze ' în mod hotărît și eficient 
pentru a se asigura respectarea- nea
bătută a principiilor Cartei sale, pen
tru asigurarea conviețuirii pașnice a 
tuturor popoarelor.

în concepția partidului si statului 
nostru nu există in prezent sarcină 
mai arzătoare pentru toate popoa
rele decit aceea de a face totul pen
tru ca noile principii de relații să 
fie universal respectate, să devină o 
realitate trainică in ansamblul vieții 
internaționale, ca toate statele să-si 
clădească raporturile pe baza lor. A- 
ceasta ar deschide, cu siguranță, 
perspectiva luminoasă a făuririi unei 
lumi a păcii și justiției, în care toate 
popoarele să se poată dezvolta ple
nar. să-și poată împlini aspirațiile 
de fericire, bunăstare si progres.

Dumitru ȚINU
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