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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neața, pe Wilton Fonseca, director 
adjunct pentru informații al Agen
ției portugheze de presă „Anop“.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru ai Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu

pentru Agenția portugheză de presă 
„Anop".

La sfîrșitul întrevederii, oaspetele 
a înminat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un exemplar din primul 
dicționar portughezo-român, apărut 
in ediție de lux la Lisabona.

Să acționăm ferm pentru înfăptuirea sarcinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Iu Consfătuirea tu cadrele de conducere din economie!

Ambasadorul S. U. A.

PRODUCȚIA FIZICA
realizata ritmic, la toate sortimentele.

in fiecare întreprindere
în întreaga tară se muncește sus

ținut pentru înfăptuirea obiective
lor planului din acest an hotăritor 
al cincinalului. Rezultatele obținute 
de unitățile industriale in lunile 
ianuarie si februarie sint meritorii. 
Sute și sute de colective de între
prinderi au raportat realizarea și 
depășirea planului producției fizice 
pe cele două luni ale anului, livrind 
in plus economiei 
naționale însem
nate cantități de 
produse. Este 
vorba de produse 
de importantă 
deosebită : oțel
aliat. țevi din 
otel. laminate din 
cupru. mijloace 
de automatizare 
și ale tehnicii de 
calcul electronice, 
aparate de mă
sură si control electrotehnice și 
electronice, anaratai electric de 
joasă tensiune, strunguri, locomo
tive diesel electrice de 2 100—2 506 
CP si diesel hidraulice de 450—1 100 
CP. combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale si pentru recoltat 
furaje, fire polinitrilacrilice. medi
camente. lacuri si vopsele pe bază 
de rășini sintetice, ulei comestibil, 
zahăr. produse lactate proaspete, 
brinzeturi s.a.

Indiscutabil, rezultatele ne an
samblul industriei ar fi fost mult 
mai bune dacă, in perioada ce a 
trecut de la începutul anului, toate 
întreprinderile s-ar fi încadrat în 
ritmurile stabilite de creștere a 
producției si ar fi realizat integral 
planul la fiecare sortiment in parte. 
După cum se știe, nici un produs, 
nici un sortiment din cele planifi
cate nu se realizează ca un scop in 
sine. Economia națională contează 
pe toate produsele, care trebuie fa
bricate in structura sortimentală si 
calitativă prevăzută in plan si re
zultată din contractele încheiate cu 
beneficiarii interni si . externi. Ne- 
realizările la anumite sortimente, 
care sint menite să satisfacă ce
rințe bine precizate ale economiei

si populației, nu pot fi acoperite 
din plusurile înregistrate la altele. 
Ca atare, asa cum sublinia secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ia recenta Con
sfătuire cu cadrele de conducere 
din economie. în prezent, nu există 
îndatorire mai importantă si de 
mai mare răspundere pentru fie
care colectiv de oameni ai muncii.

în realizarea unui produs sau altul, 
chiar si numai cu o singură zi, 
poate fi recuperată numai prin 
eforturi deosebite ale colectivelor 
din unitățile restante.

Producția industrială a acestui 
an însumează — potrivit planului 
— 911,5 miliarde lei. Adică, in 1979 
trebuie să șe realizeze, in medie, 
o producție zilnică de peste 3 mi-

*

piardă nici un moment 
că planul trebuie reali- 
strînsă corelație cu ce- 
aprovizionare si de coo-

„In industrie, trebuie sa punem pe primul plan realizarea 
în întregime a producției fizice, la toate sortimentele, de 
înaltă calitate, acordînd prioritate deosebită exportului'*.

NICOLAE CEAUȘESCU

CETĂȚENI,

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe

Directorul
Miercuri. 14 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Demetrios Papana-

Rudolph Aggrey, ambasadorul State
lor Unite ale Americii la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ziarului grec „Kathimerini"
iotou, directorul cotidianului grec 
„Kathimerini".

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi-

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu această ocazie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul „Kathimerini".

pentru organizațiile de partid decit 
aceea de a asigura îndeplinirea in
tegrală a prevederilor de olan la 
fiecare produs, la fiecare sortiment. 
Este o cerință care se impune cu 
atît mai mult cu cit restantele sem
nalate în acest an se referă la pro
duse de mare utilitate pentru eco
nomie. cum sint : utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică, auto
camioane si autotractoare, motoare 
electrice, motoare cu ardere inter
nă. transformatoare si autotransfor- 
matoare. acid sulfuric, cauciuc sin
tetic. anvelope.

Zilnic - produse în va
loare de peste 3 miliarde 
lei. în unele cazuri pot fi întil- 
nite încă justificări liniștitoare, po
trivit cărora un procent sau două 
în minus în prima decadă a unei 
luni sau în primele luni ale anu
lui. fată de planul de producție, nu 
constituie o restantă de nerecupe
rat. Or. trebuie să se înțeleagă bine 
că prevederile planului pe acest an 
sint in asa fel stabilite, iar ritmul 
de creștere a producției este atît 
de rapid incit răminerea in urmă

liarde lei. de aproape două ori mai 
mare decit in urmă cu cinci ani. 
în aeestfe condiții, sint evidente 
implicațiile oricărei restante, oricit 
ar fi de mică. Neritmicitatea pro
ducției. lucrul ..in asalt" au con
secințe nefavorabile pe olanul 
uzurii utilajelor, al calității produ
selor. pe planul realizării unor In
dicatori de eficientă. Iată de ce, 
factorii de răspundere din între
prinderi. centrale si ministere, or
ganizațiile de partid au datoria de 
a. analiza zilnic — pe produse și 
grupe de produse — modul in care 
se realizează producția fizică la 
toate sortimentele prevăzute. în 
același timp, acestea sînt chemate 
să rezolve operativ problemele ce 
apar intr-o unitate economică sau 
alta, astfel ca sarcinile de plan la 
producția fizică prevăzute pentru 
acest an să fie înfăptuite integral 
în fiecare zi si schimb de lucru, in 
fiecare decadă si lună, iar restan
tele — acolo unde există — să fie 
recuperate neintirziat. asa cum 
interesele economiei naționale.

Rigorile cooperării in*  
teruzinale. Totodată> nu tre*

buie să se 
din vedere
zat într-o 
rinteie de 
perare între unităti. Facem această 
subliniere deoarece, din analiza 
cauzelor nerealizării planului la 
anumite sortimente, rezultă că in
tr-un sir de întreprinderi acestea 
se datorează tocmai greutăților de 

moment apărute 
pe filiera coope
rării interuzinale. 

în procesul de 
elaborare a pla
nului pe acest an 
s-a realizat un 
judicios echilibru 
material, s-a asi
gurat o rațională 
eșalonare a sarci
nilor. ceea ce im
pune o riguroasă 
disciplină în fie- 
intreg parcursul 

i planului. în 
este limpede că 

in mecanismul

A APĂRUT în broșura.

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea cu cadrele de conducere din industrie, 

construcții, transporturi și agricultură
6 martie 1979 editvra politica

cer

care unitate pe 
înfăptuirii 
condiții < 
dereglare 
braț al planului, a mecanismului 
cooperării interuzinale. ca urmare 
a nerealizării integrale a producției 
fizice, duce la diminuarea mijloa
celor de aprovizionare, creează 
greutăți unui sir foarte mare de 
unităti economice. După cum se 
sublinia la recenta consfătuire, tre
buie să acționăm cu toată hotărirea 
'pentru a lichida cu desăvîrșire 
neajunsurile existente în acest do
meniu. Avem toate condițiile pen
tru a asigura o bună aprovizionare 
tehnibo-materială si este necesar 
ca organele care au această menire 
să-si îndeplinească in condiții bune 
răspunderea ce le revine. în spiri
tul exigentelor formulate de con
ducerea partidului, nu se poate 
aprecia că o întreprindere si-a rea
lizat integral sarcinile dacă nu si-a 
onorat intocmai toate obligațiile 
contractuale.
(Continuare în pag. a V-a)
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CUM ÎNGRIJIȚI CASELE PE CARE
STATUL VI LE-A PUS LA DISPOZIȚIE?

„BLOCUL 803“ 
o bijuterie a constructorilor, 

urgisit de locatari 
și părăsit de I.C.R. A.L
Statul face mari eforturi financiare și materiale pentru 

a construi tot mai multe apartamente moderne, conforta
bile. Anual, sute de mii de oameni se mutâ în case 
noi. în loc să le întrețină și să le folosească în mod civilizat, 
unii locatari le deteriorează. împotriva acestora, consiliile 
populare trebuie să facă front comun cu asociațiile de 
locatari, cu întreprinderile de construcții și reparații, cu 
toți cetățenii.

Nu cu prea multă vreme in urmă, 
Întreprinderea bucureșteană de trans
port a oferit lucrătorilor ei unul din
tre cele mai frumoase daruri : un 
bloc de locuințe. Este un gest pe care 
I.T.B.-ul l-a făcut in nenumărate rîn- 
duri și tocmai de aceea nici nu me
rita poate ca noi să mai furnizăm 
această informație. Dacă totuși am fă
cut-o e pentru faptul că blocul, care 
adăpostește acum 500—600 de oameni, 
este de o frumusețe aparte : o con
strucție solidă, elegantă, modernă, cu 
apartamente confortabile, multe alcă
tuite din cite 3—4 camere.

Tocmai treceam, zilele trecute, prin 
fata acestei bijuterii arhitectonice, 
cind. incă de la 20—30 de metri, pri
virea ne-a fost atrasă de ușa blocu
lui aflată intr-un hal fără hal. Am 
deschis-o și un scrișnet teribil ne-a 
zgiriat urechile. Cit de frumos arată 
blocul I.T.B. pe dinafară 1 Dar ce 
deziluzie încearcă omul cind il vede 
pe dinăuntru 1 La inceput frumos și 
cochet. Dar acum, am căutat pe pe
reți. la parter. Ia etajele 1. 2, 3 
ș.a.m.d. un singur loc curat și mare 
doar cit podul palmei. Puteam să 
căutăm și cu luminarea și tot nu gă
seam. Totul e lovit, zgiriat. pătat, 
mizgălit. iar ușile exterioare. la o 
mare parte din apartamente, par adu
nate din noroi. Cel mai rău arată însă

binalele de pe casa scărilor. Pur și 
simplu sint gata să se năruie din 
locașurile lor. Vezi și nu-ți vine să 
crezi. La toate acestea se adaugă 
faptul că in jurul clădirii, in loc de 
spatii verzi sînt... hirtoape. L-am 
căutat pe administratorul blocului, 
tovarășul Gheorghe Doige. Cind 
ne-am manifestat indignarea față de 
cele văzute, el a zimbit.

— Pe dinafară, ca pe dinafară, dar 
să vă arăt eu ce este Înăuntru, in 
apartamente — ne-a zis el — și abia 
pe urmă o să mai stăm de vorbă.

Iată-ne în casa lui Florin Olteanu 
(ap. 8). Ne-am dat seama în ce casă 
sintem incă de la ușă. Trintită des și 
tare, izbită de pereți, ea a cedat in 
cele din urmă, ineît tocurile abia o 
mai țin. în mijlocul casei, direct pe 
dușumea, un fier de călcat incins lă
sase urme adinei. Balconul — o ru
șine de care nici măcar nu putem să 
scriem. în baie — pinze dese de... 
păianjen, iar apa curge, curge prin 
toate locurile posibile.

— Cum de puteti trăi în acest fel? 
— am întrebat pe soții Olteanu.

— Păi apa curge peste tot. in tot 
blocul. Dacă n-au făcut instalația 
bună...

Am intrat in multe alte aparta
mente și am constatat că Florin Oltea
nu ne mințise. A fost bine făcută

Ce frumos arată blocul pe dinafară...

...dar priviți în pagina a II-a cum arată 
cîteva din interioarele sale

de constructori instalația, dovadă că 
în cele mai multe dintre locuințe nu 
curge nici măcar o picătură de apă. 
Dimpotrivă. sint apartamente in 
blocul nr. 803 in care iți e mai mare 
dragul să intri : curate ca paharul, 
aerisite, amenajate in așa fel incit 
omul, după o zi de muncă. să se 
simtă cu adevărat bine cind intră la 
el în casă. Din păcate însă, oameni 
ca Florin Olteanu sînt incă multi, prea 
multi in blocul I.T.B. nr. 803. în min
tea acestor, locatari, beneficiari de 
case noi, persistă confuzii grave in 
legătură cu termenul de garanție al

blocului, cu noțiunea de „proprietar" 
al locuințelor. „E casa statului — ne 
spunea Florin Olteanu — iar blocul e 
în termen de garanție, așadar nu e 
datoria noastră să facem reparații". 
Cu alte cuvinte, el. beneficiarul unei 
locuințe noi. pină iese blocul din 
garanție, n-are decit să rupă ușile, 
să distrugă instalațiile si să ardă du
șumeaua. că le plătește statul. După 
cite am înțeles. în mintea unor ase-

Gh. GRAURE
(Continuare in pag. a II-a)
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STRUNGUL - GIGANT 
0 PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ

A INDUSTRIEI
ROMÂNEȘTI
DATE DIN FIȘA TEHNICA:

• înălțimea - cît un bloc cu 
5 etaje

• Greutatea - 85 de vagoane
• Diametrul maxim de prelu

crare - 16 metri
• Este acționat de 52 de mo

toare electrice și două echi
pamente electronice cu co
mandă numerică

• Prelucrează piese cu greu
tăți pînă la 400 tone

A
Vizitînd întreprinderea de mașini-unelte și agregate
din București, constructoarea acestui strung, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Cu asemenea oameni 

putem realiza orice tip de mașini-unelte"
Filmul faptelor pe care Ie vom derula mai jos a 

început în luna decembrie 1976. Parcă revedem și 
acum secvențele primului „tur de manivelă" ; in 
jurul aceleiași mese, un grup de proiectanți și mun
citori specialiști de la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București (I.M.U.A.B.) și insti
tutul de cercetări și proiectări de profil iși ineheiau 
scurtul lor consiliu tehnic sub semnul unei decizii 
ce urma să fie înfăptuită într-un termen redus Ia 
mai mult de jumătate fată de calculele inițiale :

— De astăzi, declanșăm deci numărătoarea in
versă. Mai avem la dispoziție exact... 720 de zile !

— Dar proiectarea, dar toate celelalte pregătiri 
— întrebase cineva. Ce facem cu ele ?

— Nimic altceva decit ceea ce trebuie — venise 
răspunsul. Le includem în aceeași numărătoare !

O HOTĂRÎRE TEME
RARĂ care nu mai avea 
nevoie de alte explicații: 
ea anunța, încă din start, 
o angajare fără menaja
mente pe drumul unei au- 
todepășiri de cursă lungă. 
Fiecare zi însemna un o- 
biectiv ce trebuia neapă
rat atins pe un circuit fără 
oprire — de la ipoteză 
îndrăzneață. la soluție 
certă, verificare teoretică 
riguroasă, încercare de 
precizie, transpunere in 
faptă.

Aceasta era calea cea 
mai scurtă pentru înfăp
tuirea uneia din cele mai 
complexe premiere ale in
dustriei noastre construc
toare de mașini : asimila
rea în fabricație a strun
gului carusel cu diametrul 
de 16 metri. Un colos de 
oțel — mai complicat de
cit o întreagă uzină — 
care, la ora actuală, nu 
este realizat decit in cîteva 
țări din lume. Ecuația fa
bricației unei asemenea 
mașini prezenta atîtea 
necunoscute încit, la în

ceput. părea imposibil de 
rezolvat in actualul cinci
nal. Dar o serie de pro
grame prioritare ale eco
nomiei, depinzînd direct 
de dotarea cu astfel de 
mașini-unelte foarte grele, 
nu admiteau nici o amî- 
nare. De aceea, analizind 
programul propus inițial 
pentru asimilarea caruse
lului într-o perioadă de 
5 ani. secretarul general 
al partidului a cerut spe
cialiștilor să caute soluții 
pentru încadrarea lui în 
doi ani, răstimp mai scurt 
chiar decit cel in care 
mașina ar fi fost procu
rată din import. Dezide
ratul nu era formulat în- 
timplător. El se intemeia 
pe o cunoaștere temeini
că a nivelului tehnic si a 
resurselor reale ale in
dustriei noastre construc
toare de mașini. Dar și 
pe o încredere deosebită 
în capacitatea muncitori
lor și specialiștilor noștri 
de a rezolva cele mal 
complexe probleme.

CELE PATRU IPOSTA

ZE ALE PERFORMAN
TEI. Realizarea acestei 
performante a fost con
cepută — potrivit unui 
grafic coordonator. întoc
mit de un dispecerat con
dus de proiectantii Nico
lae Speriatu și Gheorghe 
Buciu. care, ulterior, a- 
veau să-și asume răspun
derile de proiectant ge
neral si. respectiv, tehno- 
log-șef al mașinii — ca o 
amplă desfășurare de for
te pe patru fronturi pa
ralele. ca un asalt con
centrat pe patru planuri 
distincte,, dar strîns le
gate intre ele : elabora
rea proiectelor, pregăti
rea și desfășurarea fabri
cației diverselor suban- 
samble, construirea ha
lei destinate realizării 
mașinilor-unelte foarte 
grele, efectuarea monta
jului general pe standul 
de probă. înscrierea lor 
în termenul programat 
depindea, în mare mă
sură, de modul în care 
avea să fie urmărită și 
condusă întreaga acțiune. 
Pentru că asimilarea ca
ruselului, în componența 
căruia intrau 195 de sub- 
ansamble și 6 400 de re
pere nominalizate, fusese 
gîndită ca opera unui 
imens angrenaj de con
cepție și execuție alcătuit 
din 11 institute de cerce
tări, proiectări și învăță- 
mint și 28 de întreprin
deri din țară.

Partitura întregului pro
ces de cooperare a fost 
încredințată unui colectiv 
format din specialiști re- 
prezentînd principalele u- 
nități realizatoare, un ve

ritabil stat major operativ 
al comitetului municipal 
de partid, care, avind în 
prof. dr. ing. Ion Cara- 
bogdan un energic și me
reu inspirat șef de or
chestră, a pus la punct o 
adevărată strategie de 
comprimare a timpului ; 
a fost organizată urmă
rirea săptâmînală a de
rulării contractelor de co
laborare : specialiști din 
diverse domenii au fost 
atrași pentru discutarea 
fazelor de prelucrare și a 
soluțiilor tehnice adopta
te în vederea pregătirii în 
avans a sculelor, dispozi
tivelor și verificatoarelor; 
au fost create grupe 
mixte de specialiști pen
tru controlul calității fie
cărui reper și încercarea 
pe stand a fiecărui sub- 
ansamblu înainte de a fi 
montat pe mașină.

REACȚIA ÎN LANȚ A 
PROGRESULUI TEHNIC. 
Marea ofensivă a început 
la planșetă. în numai cî
teva luni, au fost termi
nate proiectele pieselor 
de performantă — platou, 
batiu, sănii. montanți, 
traversă. Dar, ceea ce era 
cel mai important, ele 
preconizau aplicarea u- 
nor soluții tehnologice 
de vîrf. Batiul portal, 
montanții, traversa urmau 
să fie realizate prin su
dare în loc de turnare,

Dumitru TÎRCOB
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Neculai ROȘCAI
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Turda. 
afla și 

Direcfia

Tache 
domi- 
Sărat. 
parti- 

— am

că toate problemele vizînd 
și disciplina în sectorul co
și de servire a populației 
discutate cu conducerile or- 
locale de partid și de stat.

de unităti si tot atitor 
comerciali. S-a indicat ca 

negative semnalate și 
luate să fie dezbătute cu

la învățătură

se 
la 

care

tratată corespunzător
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Cu toată
| turma
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atunci 
să-și 

și în-

preparate 
brinzeturi. 

controlului.

I. C. R. A. L

cerințelor cetățenilor

dispară din cotețe 
două dintre cele 
„Vulpea" — și-au 
Numai cumătră 

orătăniilor de pe-

mică le-a fost mi- 
in locul cumetrei 
pe Costică Curcă. 

1“ — au zis cei din

Dată s-ar fi luat din timp măsuri...

săptăminal la 
se

pe schele
Despre pericolul pe

DIVERS
10 pentru 
elevii

S-a intîmplat in satul Lespezi, 
județul Bacău. Deodată, in timp 
ce elevii clasei a X-a se aflau 
la ora de dirigenție, au zărit, pe 
geam, un foc izbucnit din casa 
gospodarului Anton Totu. într-o 
clipă, profesorul Aurel Chelaru 
s-a îndreptat spre ușă. indem- 
nîndu-și elevii să-l urmeze. Cu 
găleți, cu lopeți și alte unelte 
pe care le-au găsit la indenting, 
toți cei dintr-a X-a au pornit 
o adevărată bătălie cu flăcările 
mistuitoare. Unii localizau focul, 
alții salvau bunurile din casă, 
agonisite de gazdă de-a lungul 
anilor. Cind clopoțelul școlii 
vestea, cu clinchet de argint, 
sfârșitul zilei de... 'învățătură, 
elevii dintr-a zecea se reîntor
ceau obosiți, dar bucuroși că fă
cuseră o faptă bună. De nota 10 !

Pină ieri-alaltăieri, Aurel Cim- 
pan din satul Poienița, județul 
Sălaj, se ocupa cu furtișaguri 
mărunte. Dar, vorba ceea : cine 
fură azi un ou... Nu, el n-avea 
de gind să se aventureze de la 
ou la bou. Mai „modest", s-a 
stabilit la... oi. Dar nu la o oaie 
sau două... Văzind că, pe mo
ment, turma de oi nu era păzită 
de stăpînii lor Fabian Temeș și 
Gavril Crișan (ambii din comu
na Someș-Guruslău), s-a oferit 
el să le „îngrijească". Adică să 
le ia la goană pe cele 5S de oi 
pină în primul sat unde a în
ceput să le vindă. Prin? asupra 
faptului, a făcut-o de oaie.

În tîrg 
la Turda

Tîrg
Printre cei prezenți 
Traian Hațiegan, de la 
județeană de drumuri și poduri. 
Dar nu pe jos, ci cu... tractorul 
41—CJ—2820, pe care îl are în 
primire. Și nu a venit cu trac
torul gol, ci încărcat, așa cum 
se cere. Mai exact, cu o remorcă 
plină ochi cu saci cu porumb. 
Dar nu porumb crescut pe... dru
murile direcției de specialitate. 
Era porumbul altora, pe care 
T.H, îl adusese (contra cost) 
pentru vinzare la tirg. Dar a- 
menda ce i s-a dat a întrecut cu 
mult „ciubucul" încasat.

| Ștergătoare 
| le de parbriz

Am mal scris in rubrica noas
tră despre evenimente nedorite 
intimplate din pricina unor ne
glijențe, aparent mărunte, cum 
ar fi, să zicem, nefolosirea șter- 
gătoarelor de parbriz. Lucru pe 
care-l atestă și următorul caz 
petrecut la Arad. Un cetățean 
conducea autoturismul 2—AR— 
2198, pe care-l împrumutase de 
la Viorel Zbîrcea. Cum vremea 
era rea și mașina nu avea șter- 
gătoarele de parbriz la locul lor, 
vizibilitatea a început să fie tot 
mai redusă. Așa se face că omul 
de la volan n-a mai zărit, prin 
parbrizul murdar, un biciclist 
care circula, regulamentar. Și pe 
care l-a accidentat grav.

Nu era 
cumătră
vulpe...

De mult nu mai trecuseră găi
nile din Cotești, județul Vran- 
cea, printr-o spaimă atit de 
mare. Spaimă molipsitoare, pen
tru că ea a cuprins cu repezi
ciune și... curcile. Nu trecea săp
tămână să nu 
cite una sau 
mai dolofane, 
zis oamenii, 
vulpe le face 
trecanie. Și au început să stea 
la pindă.

Dar nu 
rarea cind 
l-au prins 
„Mare vulpoi' 
jur și l-au predat organelor de 
anchetă. In fața instanței de ju
decată i s-au pus in „tolbă" toa
te găinăriile făcute pină 
și Curcă a fost obligat 
achite isprăvile cu virf 
desat.

UN NOU PRODUS ROMANESC

CASETOFONUL „STAR M C.-12“
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Despre pericolul pe care-l 
prezintă ignorarea regulilor de 
protecție a muncii pe șantierele 
de construcții am mai relatat in 
rubrica noastră. Inspecția de stat 
pentru protecția muncii ne sem
nalează un caz petrecut pe șan
tierul nr. 4 Slatina al Întreprin
derii județene de construcții- 
montaj Olt. Lăcătușul Florea 
Lupu lucra la montarea panou
rilor cofraj pentru turnarea unui 
zid exterior la unul din etajele 
unui bloc in construcție, tntru- 
cit nu purta centura obligatorie 
în astfel de împrejurări, și-a 
pierdut echilibrul, a căzut și s-a 
accidentat. Deși dus urgent la 
spital, n-a mai putut fi salvat.

Avea doar 23 de ani...
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteii' I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Comerțul orusului—la nivelul

s i

Sosită din orașul Borșa — Mara
mureș, o scrisoare adresată pre
ședintelui tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de către Miron 
Roman, miner pensionar, sesiza o 
serie de nereguli săvirsite în do
meniul comerțului si al cooperației 
meșteșugărești din localitate.

în răspunsul Consiliului popular 
al județului Maramureș, răspuns 
care poartă si semnătura unui se
cretar al comitetului județean de 
partid, se precizează că. pentru 
verificarea celor semnalate, un co
lectiv format din reprezentanți ai 
organelor județene competente s-a 
deplasat la Borsa si. din controlul 
efectuat, au rezultat următoarele : 
unitățile comerciale din oraș erau 
aprovizionate satisfăcător cu majo
ritatea produselor agroalimentare. 
Totuși, s-a constatat că din maga
zinele alimentare lipseau sau se gă
seau in cantități insuficiente unele 
produse, ca ouă, lămîi, 
din carne, pate extra. 
In zilele desfășurării 
activitatea comercială nefiind în pe
rioadă de virf. nu s-au putut reti
ne Aspectele privind servirea prefe
rențială a unor persoane. La unele 
magazine însă s-au găsit mărfuri 
alimentare, mult solicitate de popu
lație (cafea boabe, spirt sanitar, 
compot de căpșuni, șampanie etc), 
în depozite, neexpuse spre vînzare.

ceea ce. evident, nu putea duce 
concluzia decit că erau reținute de 
gestionari in scopul servirii numai 
a anumitor oameni.

Din nota de cercetare rezultă și 
alte aspecte negative din activita
tea lucrătorilor din unitățile comer
ciale. Este vorba despre neafisarea 
preturilor la toate mărfurile expu
se spre vînzare. nedepunerea co
menzilor pentru unele mărfuri ali
mentare ce lipsesc din unităti. dar 
există în depozitele cu ridicata, 
utilizarea unor cîntare dereglate 
sau defecte.

In încheierea răspunsului se sub
liniază 
ordinea 
mercial 
au fost

, ganelor 
în vederea luării unor măsuri care 
să asigure că în viitor astfel de 
abateri nu se vor mai repeta. Pen
tru încălcarea regulilor de comerț, 
au fost aplicate sancțiuni contra
venționale unui număr de 6 res
ponsabili 
lucrători 
aspectele 
măsurile 
toți cei care își desfășoară activi
tatea în sectoarele de comerț si 
servire a populației. Autorul sesi
zării s-a declarat mulțumit de mă
surile intreprinse.

„Din luna ianuarie anul trecut si 
pînă în prezent s-a scurs aproape 
un an și comitetul de partid al mu
nicipiului Brăila n-a luat nici o 
măsură. Tov. ing. Popescu ne vor
bește ca mai înainte numai cu 
amenințări, ne jignește, iar dacă 
mergi la dînsul în birou să ceri o 
relație, te dă afară, strigă la noi 
ca un patron. Aceeași atitudine o 
are și tovarășa Voiculet. conta
bila...". Am redat dintr-o scrisoare 
adresată secretarului general al 
partidului nostru de un om al mun
cii de la Inspectoratul județean pen
tru protecția plantelor Brăila. Este 
limpede că dacă prima lui scrisoare 
trimisă in urmă cu un an Comite
tului municipal Brăila al P.C.R. ar 
fi fost soluționată cu competenta și 
responsabilitatea necesare, lucrurile 
nu ar fi ajuns pînă aici, colectivul 
de oameni ai muncii de Ia această 
instituție ar fi fost scutit de jigni
rile si bădărăniile inspectorului 
sef. ale celui ce a uitat îndatoririle 
si obligațiile elementare ale unui 
conducător de unitate. în ultimă 
instanță ale unui simplu om bine
crescut. Dar nu numai atît. S-ar fi 
putut lua o seamă de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității acestui 
important sector de activitate unde, 
dună cum se va putea vedea, au 
existat serioase neajunsuri, cu re
percusiuni asupra dezvoltării ave
rii sociale.

Desigur. în urma acestei scrisori 
temeinic si cu responsabilitate cer
cetată de Comitetul județean Brăila 
al P.C.R.. s-a făcut lumină, luîn- 
du-se măsuri ferme, in spiritul in
transigentei comuniste.

S-a confirmat. că inspectorul sef 
Emil Popescu a manifestat o serie 
de lipsuri în coordonarea activită
ții de prevenire si combatere a bo
lilor și dăunătorilor culturilor agri
cole — se afirmă in răspuns. Dato
rită exercitării unui control spo
radic în teren și aplicării cu întir- 
ziere a unor tratamente fitosani- 
tare. de către unele unităti agri
cole. anul trecut s-au înregistrat 
pagube la culturile de fasole si 
plantațiile de vită de vie. Din cer
cetările făcute rezultă, de asemenea, 
că in cadrul inspectoratului există 
multă indisciplină si un climat de 
muncă necorespunzător. Aceasta se 
datoreste inspectorului sef. care, in 
relațiile de serviciu, folosește cuvin
te jignitoare si amenințări la adresa 
unor oameni ai muncii, este o fire 
răzbunătoare sl neprincipială. Se 
confirmă că în mai multe rinduri a 
săvîrșit o serie de abuzuri privind 
folosirea personalului unității 
unele treburi in interesul său.

în răspuns se precizează că 
confirmă si afirmația referitoare 
contabila Didina Voiculet.
nu-si exercită cu competentă atri
buțiile de serviciu, absentind ore 
întregi de la program pentru rezol
varea unor probleme de Interes 
personal ; cultivă deliberat o atmo
sferă de încordare între oameni, 
prin intrigi si bîrfă.

Pentru înlăturarea situației exis
tente. în spiritul exigentei im
puse de realizarea sarcinilor de 
plan, Direcția generală pentru a- 
gricuitură si industria alimenta-

Blocul 803

(Urmare din pag. I)

menea oameni stăruie ideea că statul 
nu e altceva decit o instituție filan
tropică. de binefacere, care plătește 
fără să simtă și care stă permanent 
cu băierile pungii deschise. Acești 
oameni par să nu fi înțeles un lucru 
dintre cele mai elementare, și anume 
că statul a făcut aceste blocuri de 
locuințe pentru oameni, cu mari, cu 
imense eforturi financiare. Aceste 
blocuri sipt acum ale noastre, ele sint 
averea noastră, a întregii obști, și de 
aceea trebuie gospodărită cu grijă, 
cum gospodărim lucrurile noastre 
personale cele mai intime și dragi.

Nu înțeleg aceste lucruri locatarii 
apartamentelor 59, 4. 45. 87, 112
ș.a.m.d. din blocul nr. 803. Intri, de 
pildă, în apartamentul nr. 87. acolo 
unde locuiește 
rămii pe dată 
tarul respectiv

Dumitru Vasile, șl 
cu impresia că loca- 
a pus gind rău pro-

ră Brăila a înlocuit din func
ția de inspector-șef pe Emil Po
pescu, promovind un cadru cores
punzător. Totodată, va lua măsuri 
de scoatere din funcție a contabilei 
Didina Voiculet și de numire a altei 
persoane, cu pregătire profesională 
corespunzătoare. în incheierea răs-

t

Pentru îmbunătățirea rezultatelor

punsului se. subliniază că s-au luat 
măsuri ca D.G.A.I.A. să analizeze 
amănunțit activitatea inspectoratu
lui. să stabilească sarcinile ce-i re
vin pentru desfășurarea în bune 
condiții a muncii în acest an si să 
întărească cu cadre corespunzătoare 
toate compartimentele unității.

Mb iP ■ Cwtl

Casetofonul „Star MC-12" este con
struit pentru înregistrare si redare 
monofonică a sunetelor pă două 
piste, cu o putere de ieșire de 
0,4 W. un consum mic de energie 
electrică. alimentare la baterii 
(5 bucăți R. 14) sau de la rețeaua 
electrică de 220 V.

«i

Casetofonul „Star MC-12" este un 
aparat de dimensiuni reduse, echi
pat cu microfon, cu două cordoane 
(de rețea si de inregistrare-redare).

Magazinele si raioanele de spe
cialitate ale comerțului de stat vă 
oferă 
prețul

casetofonul
de 2 058 de

„Star MC-12“ la 
lei.

Două probleme esențiale sesiza o 
scrisoare adresată C.C. ai P.C.R. :
1. Rezultatele slabe la învățătură 
a cel puțin 90 la sută din elevii cla
sei a XI-a H de la liceul indus
trial de mecanică fină București ;
2. Frecventa necorespunzătoare la 
cursuri. Indiferent că sînt justifi
cate sau nu. scriptic, absentele nu 
numai că lasă de dorit, dar au de
venit îngrijorătoare, deoarece aces
tea se reflectă în rezultatele pro- 
priu-zise.

Rezultatele slabe la Învățătură 
sînt de fapt oglinda strădaniilor 
celor cărora statul le-a dat o diplo
mă. o catedră si le-a încredințat 
elevii nespectivi pentru educație si 
calificare. Această ultimă afirmație 
spune foarte mult si este absolut 
necesar, dacă nu obligatoriu, ca 
respectivii tovarăși să-si facă o 
analiză foarte serioasă si responsa
bilă a muncii lor la această clasă.

în răspunsul Comitetului muni
cipal al P.C.R. București se preci
zează că din analiza situației exis
tente. din discuțiile purtate cu con
ducerea școlii și alte cadre didac
tice a rezultat că această clasă are 
un număr mare de corigenți (9) Ia 
mai mult de 4 materii. Fără în
doială că răspunderea principală o 
poartă elevii înșiși. De altfel. în 
răspuns se subliniază că situația 
necorespunzătoare a rezultatelor la 
învățătură se datorează în mare

parte frecventei defectuoase la 
cursuri si meditații, motivată de 
unii elevi prin activitate sportivă 
la clubul „Dinamo" si Școala spor
tivă nr. 2. iar de alti elevi prin cer
tificate medicale. Conducerea sco
lii. se precizează apoi in răspuns, 
împreună cu organizația de partid 
au întreprins o serie de acțiuni 
pentru îmbunătățirea situației : șe
dințe comune părinti-elevi. cu 
participarea directorului scolii, 
unde s-a discutat situația școlară a 
elevilor ; întîlnirea conducerii sco
lii cu antrenorii sportivi pentru 
asigurarea frecventei elevilor la 
cursuri ; atenționarea prof. ing. 
Vlădoiu Gheorghe pe linie de 
partid și administrativă pentru îm
bunătățirea activității la disciplina 
„organe de mașini" ; sancționarea 
maistrului Teodor Ciurdea pentru 
apelative necorespunzătoare adre
sate elevilor. De asemenea, condu
cerea școlii a început să organizeze 
lecții deschise la disciplinele fun
damentale, susținute de responsa
bilii colectivelor de catedră din 
scoală și să urmărească sistematic 
programul de pregătire suplimen
tară a elevilor.

în vederea obținerii unor rezul
tate corespunzătoare Ia învățătură, 
conducerea școlii va acorda in con
tinuare o atenție sporită clasei a 
XI-a H. antrenind in acest scop toți 
factorii educaționali.

DELEGATUL SĂTESC

Dumitra V. Manta, femeie de 
aproape 50 de ani. mamă de copii, 
a scris conducerii partidului o scri
soare în care îsi manifestă indig
narea fată de comportamentul_total 
necorespunzător al doctorului 
Doru din localitatea în care 
ciiiază — comuna Glodeanu 
județul Buzău. Ca membră a 
duiui nostru — afirma ea 
învățat că fiecare trebuie să-și facă 
datoria in mod conștiincios, să se 
comporte omenește, civilizat, mai 
ales cind este vorba despre un me
dic. Iată de ce. nu am putut su
porta grosolăniile doctorului, cu 
atît mai mult cu cît nu-i la prima 
sa abatere.

în răspunsul său. Direcția sani
tară a județului Buzău precizează 
eă. analizînd în repetate rinduri 
modul în care se acordă asistenta 
medicală in această comună, pre
cum și activitatea pe care o desfă
șoară cadrele medico-sanitare. s-a 
ajuns la următoarele concluzii : Dr. 
Tache Doru. medic de medicină

generală., nu-si realizează in totali
tate sarcinile de serviciu, nu are 
calități de organizator, dă dovadă 
de nervozitate fată de colegi si pa- 
cienti. consumă băuturi alcoolice. 
Ca urmare a comportamentului ne
corespunzător. el a fost chemat in 
fata colegiului iudetean de disci
plină al personalului sanitar Buzău, 
care. în luna ianuarie a.c.. a dezbă
tut cazul său, hotărînd reiudecarea 
lui. deoarece acesta nu s-a prezen
tat. La ultimul control efectuat de 
direcția sanitară la dispensarul din 
comună, s-a constatat că în activi
tatea dr. Tache Doru persistă lip
surile menționate anterior. Biroul 
executiv al consiliului popular co
munal. la propunerea direcției sa
nitare. a hotărit sanctionarea disci
plinară a acestuia, iar pentru com
portamentul necorespunzător fată 
de colegi si populație a fost înlo
cuit din funcția de medic coordo
nator al dispensarului.

urgisit de locatari și părăsit de
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smuls, 
zgîriat. iar apa curge inutil 
cu o viteză de 5 litri pe

priei locuințe. Totul e izbit, 
murdar.
in baie
minut.

— Dv ce măsuri ați luat, tovarășe 
administrator, ca să puneți capăt a- 
cestor stări de lucruri ?

— Personal n-am căderea să aplic 
amenzi, și nici să fac evacuări silite. 
De aceea, am sesizat organele in 
drept : am făcut apel la I.T.B. pen
tru că numai lucrătorii ei locuiesc 
aici, la secția I.C.R.A.L. de care apar
ține blocul și la I.C.R.A.L. — sediul 
central. Dar deși au trecut 6 luni de 
cind am scris I.C.R.A.L.-ului și tot 
6 luni de cind am scris secției de ad
ministrație amintite, n-am primit 
nici un răspuns. Se mișcă greu to
varășii. Am intervenit și telefonic, 
dar tot degeaba. Din toată strădania 
mea. de a face ordine in bloc, m-am 
ales cu hîrtia aceasta.

Privim hîrtia și o reproducem aid

întocmai, pentru a oferi o mostră de 
formalism și de indolentă birocratică. 
..I.T.B. către asociația de locatari bloc 
803. sector 7. Urmare a scrisorii dv... 
înregistrată la nr. 703. vă comunicăm 
următoarele : Tov. Stana Răducanu a 
fost chemată și atenționată să res
pecte regulile de conviețuire în bloc, 
să-și întrețină în bune condiții apar
tamentul ce i-a fost repartizat".

Cu alte cuvinte. în loc ca întreprin
derea să se intereseze direct ce se în- 
tîmplă. practic. în blocul pe care l-a 
dat în folosință propriilor lucrători, 
să ia măsuri pentru disciplinarea 
celor intrati în conflict cu ordinea, 
trage în sus cu gloanțe oarbe. „Aten
ționează". pe rînd, pe fiecare. în loc 
să-i cheme pe toți indisciplinații in 
fata colectivului, să-i judece aspru, 
să creeze un curent de opinie 
triva lor.

— Blocurile de locuințe nu 
construcții de sezon, ele vor

împo-

sînt 
servi

mai multor generații, reprezintă una 
din avuțiile cele mai de seamă ale 
tării. Cum administrați dv această 
avuție și cum puteți tolera fapte ca 
acelea care se petrec în blocul 803 
din Drumul Taberei ?

Am pus această întrebare tovară
șului Dumitru Cherciu. director ad
junct al I.C.R.A.L. Giulești, și ingine
rului șef Cornel Keovari.

Directorul : „Avem 60 000 titulari 
de contract in sector. E greu să con
trolezi cum iși îngrijește fiecare apar- 
-tamentul".

Inginerul șef : „Așa e. Cei care de
teriorează apartamentul ar trebui 
ținuți continuu numai în amenzi. Așa 
e legea. Dar cum spunea tov. direc
tor : e greu să controlezi".

Le-am explicat celor doi tovarăși 
că. între altele, tocmai de aceea exis
tă asociații de locatari ca să prevină 
neregulile, iar cind e cazul să sesi
zeze I.C.R.A.L.-U1. Dar I.C.R.A.L.-ul 
nu răspunde la sesizări, nu ia măsu
rile care se cuvin.

— Dv de ce rămîneți pasivi la 
adresele asociațiilor de locatari ? — 
l-am mai întrebat pe tov. Cherciu.

un împuternicit al obștii care 
acționează în interesul obștii 
în perioada care a trecut de la 

începerea activității delegatiior să
tești — expresie a preocupării con
stante ă partidului și statului nostru 
pentru lărgirea și perfecționarea con
tinuă a cadrului democratic de con
ducere a treburilor obștești — aceștia 
si-au dovedit rolul lor important in 
solutionarea cu bune rezultate a pro
blemelor tot mai complexe pe care le 
ridică realizarea planului in profil te
ritorial. mai buna gospodărire si în
frumusețare a localităților, atragerea 
sătenilor la realizarea unor obiective 
sociale în interesul lor. Potrivit legii, 
acești delegați sînt împuterniciți ai 
consiliilor populare comunale pentru 
satele componente. Ei sint chemați 
să supună atenției si dezbaterii con
siliilor populare sau birourilor execu
tive ale acestora problemele specifice 
ale vieții economico-sociale a satelor 
pe care le reprezintă, să aducă la cu
noștința primăriei si organismelor 
sale de specialitate propunerile făcute 
in adunările cetățenești si. impreună 
cu deoutatii. cu ceilalți cetățeni, să 
militeze pentru solutionarea lor.

în activitatea delegatiior sătești, 
județul Neamț are o experiență bună, 
validată de practică. Pornind de la 
cerința potrivit căreia nici o acțiune 
nu poate fi declanșată și înfăptuită 
decit pe baza cunoașterii amănunțite 
a situației respective. în județ s-a 
statornicit ca metodă bună de lucru 
a consiliilor populare comunale in
struirea periodică a delegatiior să
tești. Cu acest prilej ei sînt informați 
asupra tuturor sarcinilor economico- 
sociale curente si de perspectivă care 
revin satelor respective, iau cunoștin
ță despre conținutul noilor hotăriri 
sau acte normative care vizează ac
tivitatea consiliilor populare si altele. 
De asemenea, delegații sătești parti
cipă. in calitate de invitați, la toate 
sesiunile consiliilor populare, iar in 
funcție de ordinea de zi. ei sînt pre
zenti și la ședințele birourilor execu
tive ale consiliilor populare comunale,

...în satul Dumbrava, anartinînd co
munei Dumbrava Rosie, stăm de vor
bă cu delegatul sătesc loan Rusu. în 
calitate de reprezentant al consiliului 
popular, impreună cu deputății de 
aici, el a initiat o largă acțiune pen
tru introducerea rețelei de apă pota
bilă. „La început — ne spune el — 
această retea. care are o lungime de 
5 kilometri, era prevăzută să se rea
lizeze numai cu fonduri din investiții. 
Fiind prezent la discuția pe această 
temă in sesiunea consiliului popular, 
am propus ca lucrarea să ne fie in-

5

credintată nouă, locuitorilor comunei, 
adică celor care vom beneficia de ea. 
Am prezentat sesiunii soluții și cal
cule precise, pe care le făcusem îm
preună cu cetățenii, zile și seri la 
ririd. Sint bucuros că oamenii din 
sat. pe care îi reprezint, au înțeles 
foarte bine că este în interesul lor, 
al comunei în general, să realizăm 
o asemenea lucrare cu forțe proprii. 
Si uite așa. am trecut la înfăptuirea 
ei. adueînd prin aceasta economii bă
nești bugetului consiliului pop ilar, 
economii suficiente pentru a procura 
materialele necesare extinderii rețe
lei de ană potabilă cu încă 8 km, 
acțiune care se află acum in plină 
desfășurare".

...Intr-un alt colț ai județului, in 
satul Poiana, aparținind de comuna 
Dobreni. delegatul sătesc Constantin 
Muraru. impreună cu deputății și 
cetățenii de aici, a inițiat o amplă 
acțiune de muncă patriotică, plantind 
cu forte proprii nu mai puțin de 7 
hectare cu brădet. De asemenea, in 
localitățile Negrești și Izvoarele, 
delegații săteștj Vasile Humă și. res*  
pectiv. loan Blaga au devenit exem
ple de urmat pentru toți cetățenii in 
ce privește creșterea animalelor și 
sporirea, pe această cale, a contri
buției lor la constituirea fondului 
centralizat al statului de produse 
agroalimentare. Tot ei. delegații să
tești. se află permanent in fruntea 
acțiunilor politico-educative.

Cunoașterea de către toți locuito
rii satelor a recentelor măsuri stabi
lite de către plenara C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea conduce
rii. organizării și planificării produc
ției agricole constituie obiectul unei 
activități susținute desfășurate de 
către delegații sătești din județul 
Neamț, care vin astfel în sprijinul 
muncii organelor și organizațiilor de 
partid, al conducerii noilor complexe 
agroindustriale. In ajunul constituirii 
consiliului agroindustrial de care a- 

, parțin și lucrătorii ogoarelor din co
muna Sagna, delegatul sătesc Necu
lai Dăijilă. de exemplu, a mers din 
casă în casă, a stat de vorbă cu oa
menii satului Luțca si au dezbătut 
hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la noua formă de organizare 
a agriculturii noastre socialiste. Dele
gatul sătesc a insistat ca fiecare să 
sprijine prin acțiuni concrete de par
ticipare la muncile agricole viabili
tatea noilor măsuri, să fie prezenti 
oriunde e nevoie de forța mintii si 

sanțiie- 
volup/

— E vina noastră. în viitor...
Erau atit de degajați tovarășii din 

conducerea I.C.R.A.L.-ului, de parcă 
nu vorbeam de blocuri de locuințe, 
ci de calitatea semințelor de dovleac 
pe care le prăjesc „spre vînzare" unii 
dintre locatarii blocului 803.

Nu mai are rost să repetăm im
portanța pe care o au locuințele, sta
rea lor. în viata noastră, a tuturor. 
Marea majoritate a populației tării 
noastre și-a dorit toată viata o casă 
bună. Statul a repartizat și reparti
zează în continuare oamenilor mun
cii case noi. confortabile, solide. De
sigur. exemple ca acelea relatate de 
noi sint puține. Sînt puțini oameni 
care in loc să aibă grijă de propria 
locuință, se apucă s-o distrugă. E 
împotriva firii lucrurilor. Tocmai de 
aceea consiliile populare. întreprin
derile de specialitate și asociațiile de 
locatari au datoria să facă front co
mun împotriva acestora si. în afară 
de banalele „atenționări", să li se 
aplice amenzi substanțiale și repeta
te pînă înțeleg și ei ceea ce pentru 
alții e de la sine înțeles. *

brațelor lor. inclusiv pe 
irele primăverii ale muncii ,
tar-patriotice. La fel au acționat și 
continuă să acționeze majoritatea 
delegatiior sătești din județul Neamț.

— Pornind de la experiența dobîn- 
dită pină acum — ne spune tovarășul 
Mihai Boiciu, secretar ai comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean — ara prevăzut măsuri concrete 
pentru ca delegații sătești să devină 
peste tot o prezentă activă in viata 
satelor. în primul rînd, avem în ve
dere măsuri care să asigure o conlu
crare cit mai strinsă a acestor dele
gați cu deputății, pentru a se evita 
paralelismele care și-au mai făcut 
loc în unele sate. De asemenea, se 
impune adoptarea unor modalități 
eficiente pentru o implicare mai di
rectă a tuturor delegatiior sătești in 
tot ceea ce vizează bunul mers al 
activității economico-sociale din lo
calitățile respective.

Ion MANEA

Contul personal 
la C.E.C.

Un instrument complex de 
economisire a banilor la C.E.C. 
și de plată îl constituie contul 
personal. El este folosit de ce
tățeni pentru a-și păstra econo
miile lor bănești și 'pentru a 
avea asigurată achitarea în ter
men a unor plăți, periodice pen
tru abonamentul de telefon, ra
dio, televizor, costul consumului 
de energie electrică și de gaze, 
a chiriei, impozitelor și a dife
ritelor plăți ocazionale. Aceste 
plăți se efectuează în mod gra
tuit de Casa de Economii și 
Consemnațiuni la dorința și pe 
baza dispoziției date <de titular 
din sumele depuse în contul 
său, iar titularii beneficiază de 
toate drepturile și de avantajele 
generale ale economisirii la 
C.E.C., inclusiv de o dobîndă 
anuală. Contul personal se des
chide la cererea oricărei persoa
ne majore, la oricare sucursală 
sau filială C.E.C.. iar depunerile 
in cont se fac atît in numerar, 
cit și prin virament •m cnnsim- 
țămîntul titularilor. Eliberări de 
sume din cont se fac către ti
tularul contului sau către alte 
persoane (cel mult două) Împu
ternicite de către titular la des
chiderea contului, atît la unita
tea C.E.C. la care este deschis 
contul, cit și la o altă unitate 
C.E.C. stabilită de titular.
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LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI“ DIN BUCUREȘTI

COLECTIVUL A HOTĂRÎT:

„Vom recupera neintirziat 
restantele la producția fizică"

RĂMlNE CA Șl UNITĂȚILE COLABORATOARE 
SĂ SUBSCRIE IMEDIAT LA ACEST EFORT

Judecind după rezultatele obținute, 
la indicatorii valorici și chiar după 
felul cum a fost îndeplinit planul 
producției fizice la unele sortimente, 
ar exista suficiente motive pentru a 
aprecia pozitiv activitatea colectivu; 
lui de la întreprinderea „Timpuri 
noi" din Capitală. Semnificativ în a- 
cest sens este faptul că. anul trecut, 
realizările la producția globală și 
marfă au fost peste prevederi, iar 
planul producției fizice la motoare 
si compresoare — două din principa
lele sortimente fabricate — a fost 
îndeplinit în proporție de 103.8 la 
sută și. respectiv, 106,5 la sută. De 
asemenea. în primele două luni din 
acest an, planul producției fizice de 
motoare a fost depășit cu aproape 
șase la sută.

O analiză mai în amănunt a acti
vității desfășura
te relevă însă că, 
la unele sorti
mente. planul 
producției fizice 
nu a fost înde
plinit. Astfel, a- 
nul trecut s-a în
registrat o res
tantă de .47 mo
toare D. 120 și 39 
compresoare M.C.
5. Totodată, față de contractele în
cheiate nu s-au livrat 15 compresoa
re 1 E.C. 10. După primele două luni 
din acest an. restanțele însumează 22 
compresoare 1 E.C. 10 și 11 compre
soare M.C. 5. Cu totul necorespun
zătoare este situația la producția de 
piese de schimb, unde există cele 
mai mari rămineri in urmă : peste 
22 milioane lei anul trecut și cinci 
milioane lei în primele două luni din 
acest an. Cum se explică aceste ne- 
realizări la capitolul producției fizi
ce. adică tocmai acolo unde munca 
se exprimă in modul cel mai con
cret ?

— Fără îndoială, o parte din vină 
ne aparține, explică tovarășul Mir
cea Ungureanu, inginerul șef al în
treprinderii. în această ordine de idei 
aș aminti marea fluctuație a forței 
de muncă, insuficienta capacitate de 
producție de la debitare și din sec
ția de prelucrări mecanice, menține
rea unor tehnologii depășite ș.a. — 
cauze care au creat și creează în 
continuare o serie de greutăți in des
fășurarea normală a activității, in 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Cele 
mai mari neajunsuri sînt determinate 
însă de faptul că unii dintre furni
zorii de materiale și subanșamble 
nu respectă contractele încheiate, a- 
provizionarea necorespunzătoare cu 
materii și materiale perturbind între
gul proces de producție. Din această 
cauză, activitatea nu se poate desfă
șura ritmic, adeseori sîntem nevoiti 
să facem schimbări în programarea 
producției, se pierd importante ca
pacități de fabricație.

Pornind de la aceste aprecieri, să

ne oprim mai pe larg la cîteva din 
cauzele care au dus la neîndepli- 
nirea planului producției fizice. în 
discuțiile pe care le-am avut cu mai 
multi factori de conducere din în
treprindere s-a făcut adeseori afir
mația că restanțele la unele sorti
mente. dar în special la piesele de 
schimb sint determinate de fluctuația 
și chiar lipsa forței de muncă. Nu
mai anul trecut, de pildă, peste 608 
de muncitori au plecat din întreprin
dere, iar alți 530 au fost primiți. A- 
ceastă permanentă fluctuație a oame
nilor a influențat, fără îndoială, ni
velul productivității muncii și rezul
tatele obținute. Cadrele din conduce
rea întreprinderii ne-au vorbit insă 
mult mai puțin despre măsurile 
luate pentru permanentizarea oame
nilor și întărirea disciplinei. Este

@ Bine — în ansamblu, nesatisfăcător — în amănunt 
® Timp de 24 de ore, la secția de montaj nu s-a 
putut finaliza nici un produs din cauza... unui 
șurub © Compresoarele sînt gata, le lipsesc 

doar... motoarele

adevărat. începînd de anul trecut în 
secțiile turnătorie și prelucrări me
canice se aplică acordul global ca 
formă de organizare și retribuire a 
muncii. Este un lucru bun, dar care 
nu rezolvă de la sine problemele dis
ciplinei muncii. Dovadă că numărul 
absentelor nemotivate înregistrate 
anul trecut echivalează cu lipsa a 
35 de oameni timp de un an de zile.

La neajunsurile organizatorice din 
cadrul întreprinderii, care trebuie re
zolvate în cel mai scurt timp, se 
adaugă greutățile determinate de a- 
provizionarea necorespunzătoare cu 
unele materiale și subansamble. Din 
lista lungă a furnizorilor ce nu res
pectă contractele încheiate, pe care 
ne-a prezentat-o tovarășul Ioan A- 
vram, șeful biroului plan-,aprovizio
nare, ne vom referi numai la Cîteva 
cazuri. Un șurub, de pildă, poate să 
pară fără importanță în desfășurarea 
producției. Iată însă că, timp de 24 de 
ore, la secția de montaj nu s-a putut 
finaliza nici un motor D 120 deoarece 
întreprinderea de șuruburi din Tirgu 
Secuiesc nu a livrat la timp prezoa- 
nele 0 14. Pe de altă parte, între
prinderea de motoare electrice din 
Pitești a livrat în lunile ianuarie și 
februarie numai 310 motoare A.S.I. 
de 2,2 kW, care echipează electro- 
compresoarele E.C.R. 350. deși in 
contract erau prevăzute 600 de bu
căți. în luna februarie, fabricația 
motoarelor D. 120 a fost oprită de 
două ori deoarece nu s-au primit ar
borii și bielele de la întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu 
Vîlcea.

Există și altfel de situații. La mo

toarele A.F.I. de 75 kW. de pildă, 
întreprinderea de mașini electrice 
București a eșalonat onorarea con
tractului pe primul semestru în fe
lul următor: 65 bucăți în luna ia
nuarie, 68 bucăți în luna februarie, 
cite 150 bucăți în lunile mai și iunie. 
Livrind în primele două luni ale anu
lui 106 motoare, rezultă că restanța 
este de numai 29 bucăți. în realitate, 
întreprinderea „Timpuri noi" avea 
nevoie în primele două luni ale anu
lui de 159 motoare de acest tip pen
tru echiparea compresoarelor 1 E.C. 
10. Așa se face că, în prezent, în 
curtea unității pot fi văzute șasiuri 
și tablouri de comandă sosite de la 
întreprinderea din Alexandria, dar 
care nu pot fi montate deoarece lip
sesc motoarele. Mai mult. Deși ne 
apropiem de încheierea primului tri

mestru. întreprin
derea ..1 Mai“ 
Ploiești nici nu 
a încheiat con
tractul pentru li
vrarea bielelor 
necesare la com- 
presoarele din fa
milia. C. 5-C. 10 si 
motoarele D. 120. 

întrebarea care 
se pune acum este, 

următoarea : ce trebuie făcut pentru 
recuperarea cit mai grabnică a res
tanțelor ? Așa cum ne-a relatat to
varășul Ion Coman, șeful serviciului 
producție, pentru compresoarele M.C. 
5 s-au primit materialele necesare 
și restantele vor fi recuperate pînă 
la încheierea acestui trimestru. Res
tanțele la compresoarele 1 E.C. 10 
pot fi recuperate pînă la sfîrșitul lu
nii martie, dacă în următoarea deca
dă vor sosi de la I.M.E.B. 70 motoa
re de 75 kW. Lichidarea restanțelor 
la motoarele D. 120 depinde de data 
cind se vor primi de la I.U.C.F. Rim- 
nicu Vîlcea 100 de arbori și 1 000 de 
biele pentru care, de altfel, s-a și 
întocmit un grafic special de livrare.

După cum o dovedesc faptele, cu 
toate neajunsurile proprii pe care 
trebuie să le depășească, întreprin
derea „Timpuri noi" a îndeplinit și 
chiar depășit planul producției fizice 
atunci cind a avut asigurată baza 
materială. Prin urmare, oamenii mun
cii de aici fac un apel tovărășesc că
tre colectivele unităților furnizoare 
pântru respectarea contractelor și gra
ficelor încheiate. După cum ne spu
nea tovarășul Constantin Barbu, se
cretar adjunct al comitetului . de 
partid pe întreprindere, „dacă vom 
primi la timp materialele și șuban- 
samblele necesare», planul producției 
fizice va fi îndenlinit la timp și Ta 
toate sortimentele prevăzute". Este 
o hotărîre a întregului colectiv care 
trebuie să se bucure din plin de spri
jinul unităților colaboratoare.

Ion TEODOR
Gheorghe ANGHEL

Compresoare care așteaptă „bunăvoința" furnizorilor

Aceste compresoore tip 1.E.C. 10, fotografiate ieri, 14 martie, la întreprinderea „Timpuri noi", sint ca și terminate, 
dar nu pot fi trimise beneficiarilor deoarece întreprinderea de mașini electrice București nu a livrat la timp 

motoarele de 75 kW
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De ce intîrzie punerea în funcțiune 
a fabricilor de prefabricate ? «'»

— \

La întrebarea „Scînteii44 răspund forurile vizate
Publicăm în continuarea anchetei noastre răspunsurile primite din 

partea altor foruri vizate. Așa cum s-a subliniat la recenta Consfă
tuire cu cadrele de conducere din economie, trebuie acționat cu toate 
forțele, în fiecare județ, pentru asigurarea 
construcțiile de locuințe.

Ce răspund azi factorii de decizie din 
cheta „Scînteii", publicată în ziarul din 2 
anchetei noastre:

îndeplinirii prevederilor la

ministerele vizate in an- 
martie. Reamintim finalul

Ț

Mit ...

eu «s<w* ameet» «uteots» din

«i*.

.CERTRALH MATERIALELOR ...MINiS’EBULW C0I^3TkVCȚHL0R 
CONSTRUCT» WN BUCUREȘVt WOUSTSIALE

a twW ? fan?0 <3s inwicwon j» » de
pa fabfictiof de

...MINISTERULUI ECONOMIE) 
FORESTIERE Șl MATERIALELOR 

iin LH IRPUSTRiEI COMETHOCfll
PILOR OE MAMNI • Ce eă frpțhml» de eon-

«/•vaxaz Am ii*tLx<^  A , Alinii AA T P *4 I*
=’. «'*•  «

țppepei tww lor r
? r.at’w » păi*» m.

««Ir; rwvpwotwî tor ț

POPULASE
LAC ’""OaO* ’ 19 . v" »»»

IATĂ RĂSPUNSURILE PRIMITE:
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

Angajament promițător». cu cîteva
semne de

Sub semnătura tovarășului Nicu 
CONSTANTIN, adjunct ai ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini. am primit următorul răspuns : 

„Executarea utilajelor destinate 
fabricilor de panouri mari pentru 
locuințe a constituit și constituie o 
preocupare permanentă a conducerii 
M.I.C.M. care, prin întreprinderile 
sale, a început executarea ca lot pro
totip a 18 tipuri de utilaje, o parte 
din acestea chiar pe capacități ne
specializate. Restul utilajelor nece- 

linii se execută de 
Ministerul Economiei 
Materialelor de Con-

sare acestor 
C.U-P.S. din 
Forestiere și 
strucții.

Proiectele 
fost întocmite 
M.E.F.M.C. și au fost predate între
prinderilor noastre eșalonat pînă in 
luna iunie 1978.

în aceste condiții, pregătirea fa
bricației, aprovizionarea cu mate
riale, importuri și colaborări s-au 
făcut foarte greu, întrucît ele ar fi 
trebuit să fie specificate încă din 
semestrul I al anului precedent celui 
în care se execută utilajele. Cu spri
jinul Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. s-au analizat și se a- 
nalizează săptăminal toate problemele 
legate de proiecte, aprovizionare și 
execuție, iar cu concursul tuturor in
stituțiilor și întreprinderilor din Ca-

acestor utilaje au 
■ de I.C.P.M.C., din

întrebare
piială s-au soluționat problemele 
care au apărut.

în momentul de față utilajele cu 
termene contractuale scadente sînt 
executate și livrate la beneficiari, 
exceptând : distribuitoarele de beton 
și instalațiile de finisare (furnizor 
întreprinderea „23 August" din Ca
pitală) și antrenorul in tunel (de la 
„Progresul" Brăila), pentru care fa
bricația a fost oprită o perioadă de 
timp, fiind_necesară modificarea pro
iectelor, 
stivuire 
toarelor 
zate la 
mișoara „ _
rești, în prezent „este sistată întrucît 
beneficiarul (M.E.F.M.C.) nu a depus 
importurile de completare.

Problemele încă nerezolvate sînt 
cunoscute și urmărite pentru soluțio
nare rapidă, iar acolo unde s-au în
registrat întîrzieri dintr-un motiv 
sau altul s-au concentrat forțele ne
cesare (inclusiv detașări de munci
tori calificați 
întreprinderi) 
restanțelor.

Privitor la 
destinate noilor obiective ce urmează 
a fi puse în funcțiune în continuare, 
ele se vor repartiza și contracta, co
relat cu termenele de punere în func
țiune. în cadrul cotelor alocate".

Execuția instalațiilor de 
și deplasare și a distribui- 
de beton, care trebuie reali- 
întreprinderea mecanică Ti- 
și „23 August" — Bucu-

și specialiști din alte 
pentru recuperarea

contractarea utilajelor

Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor

de Construcții

Utilajele - problema-cheie de care 

depinde respectarea termenelor"
//

Iată precizările făcute de tovarășul 
Vasile PATRAȘCOIU, director gene
ral în minister :

„Din cele 47 linii tehnologice de 
panouri mari și elemente spațiale 
prevăzute a se realiza de Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții s-au pus în funcțiune 
în anul 1978 nouă capacități produc
tive. Anul 1979 reprezintă o perioadă 
de vîrf prin numărul mare al capa
cităților prevăzute să intre in pro
ducție, atît pentru obiectivele care se 
realizează de organizațiile de con
strucții ale M.E.F.M.C., cît și pentru 
ceilalți antreprenori generali. Pentru 
acest an sînt planificate a fi conec
tate in circuitul economic 32 capa
cități, din care mai mult de jumă
tate revin în sarcina trusturilor mi
nisterului nostru. Dacă se tine seama 
că pentru unele capacități prevăzute 
a fi puse în funcțiune în anul 1980 
s-au întocmit programe de devansare 
a intrării în producție în 1979 (la 
Arad, Botoșani, Bucov. Tg. Jiu), sar
cina este și mai mobilizatoare.

Pentru îndeplinirea întocmai a 
acestei sarcini, conducerea M.E.F.M.C. 
a stabilit o serie de măsuri : progra
me prioritare de asigurare a mate
rialelor necesare (prefabricate, oțel- 
beton, agregate' minerale etc.) ; pre
darea integrală a documentației de 
execuție pe șantiere ; asigurarea mij
loacelor de producție (macarale, ex
cavatoare, buldozere, autobasculante) 
care lucrează în schimburi prelun
gite sau în două schimburi ; asigu
rarea asistenței tehnice necesare ș.a.

Pentru impulsionarea ritmului lu
crărilor pe șantiere șl recuperarea 
restanțelor la aceste investiții s-au 
suplimentat efectivele de muncitori și 
mijloacele tehnice, de la lucrări mai 
puțin importante. Trebuie să arătăm

că în realizarea acestor fabrici per
sistă încă o serie de neajunsuri care 
frinează desfășurarea lucrărilor pe 
șantiere conform graficelor. Lipsesc 
de pe șantiere unele materiale : pro- 
filit, azbopan, șină de cale pentru 
depozitele de produse finite și racor
duri feroviare, traverse din beton și 
lemn. în prezent acționăm împreună 
cu ministerele și organele de sinteză 
pentru asigurarea tuturor materiale
lor necesare șantierelor.

Pe șantierele de panouri mari 
restante (Tulcea, Tg. Jiu, Miercurea 
Ciuc și altele), specialiștii din minis
ter și centrala materialelor de con
strucții rezolvă la fața locului proble
mele care se ivesc.

Nesoluționată încă este șl problema 
asigurării integrale a noilor capa
cități cu utilaje tehnologice. Unele 
utilaje sosesc cu întîrziere pe șantiere 
(la fabricile de prefabricate din 
București. Miercurea-Ciuc. Buzău, 
Tulcea). în cazul altor utilaie. terme
nele stabilite de furnizori sînt neco
relate cu cele de punere in funcțiune 
(distribuitoarele de beton și instala
țiile de finisare de la întreprinderea 

transportoarele cu 
„Unio“-Satu Mare ; 

transformatori de la „Electroputere"- 
Craiova și Filiași ; celule electrice de 
la I.C.P.-Băilești ; centrale de beton 
de la întreprinderea Nicolina-Iași). 
în plus, există importante cantități 
de utilaje încă necontractate, cum 
este cazul lateralelor și cabinelor sa
nitare de la întreprinderea de venti
latoare Vaslui,

Probleme și greutăți sînt, dar avem 
convingerea că prin eforturi deose
bite vom preda constructorilor țării 
panourile mari pentru locuințe de 
care au atita nevoie".

„23 August" ; 
bandă de la

Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare

Un răspuns neconcludent
Cităm din răspunsul trimis redac

ției de tovarășul Gheorghe FLORICA, 
directorul Direcției de sistematizare 
si construcții din Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare :

„Potrivit sarcinilor și indicațiilor 
date de conducerea partidului și sta
tului cu privire la mobilizarea tutu
ror forțelor existente pentru indepli- 
nirea integrală a planului de locuin
țe pe acest an și pe. întregul cinci
nal, Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare. împreună cu co
mitetele executive ale consiliilor 
populare au stabilit măsuri pentru 
organizarea întregii activități de con- 
structii-montaj și asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-materiale necesare 
realizării integrale a construcțiilor de 
locuințe prevăzute în plan.

Ca urmare, pînă la această dată au 
fost asigurate amplasamente și docu
mentații de execuție pentru toate a- 
partamentele prevăzute pe acest an, 
fiind create toate condițiile ca ulti
mele blocuri de locuit cu termen de 
predare în acest ,an să fie începute 
în cursul lunii aprilie..."

NOTA REDACȚIEI:
Răspunsurile primite întregesc imaginea eforturilor, dar și a ne

ajunsurilor existente în realizarea programului privind construcția fa
bricilor de prefabricate. O precizare esențială desprinsă din aceste răs

punsuri : cea mai mare parte din greutățile cu care sînt confruntate o 
Jerie de șantiere sint rezultatul direct al lipsei de coordonare și de co
laborare care s-a manifestat intre factorii menționați în analiza noas
tră. al interesului scăzut cu care au fost tratate, mai ales la nivelul unor 
consilii populare județene, atribuțiile și îndatoririle legate de materia
lizarea acestor importante obiective și capacități.

Așa cum am văzut din răspunsurile primite, in bună măsură, factorii 
angajați au stabilit programe clare și cuprinzătoare de acțiune, menite 
să asigure redresarea imediată a lucrărilor de pe șantiere; intrarea la 
timp in producție a noilor unități. Totodată, pentru impulsionarea acti
vității din acest domeniu am reținut o serie de propuneri, pe care le 
sintetizăm mai jos.
1 Consiliile populare județene. în calitatea lor de beneficiari de in-

• vestiții. să analizeze temeinic toate posibilitățile de a asigura, pe 
plan local, unele dintre utilajele tehnologice cu care vor fi dotate noile 
obiective, colaborind strins și nemijlocit in această privință cu Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Mașini și unitățile din subordinea 
acestuia.
2 Tot consiliile populare județene să determine o creștere a partici-

• parii proiectanților și specialiștilor din institutele de proiectare pe 
care le coordonează, atît în ceea ce privește elaborarea unor proiecte, 
devize si detalii de execuție, cît și asigurarea asistenței tehnice pe șan-

Sîntem la mijlocul lunii martie

Este timpul plantării legumelor în solarii
Cultivarea legumelor In solarii — 

adăposturi din schelet de lemn sau 
metal, acoperite cu folii de polieti
lenă — constituie un mijloc larg 
utilizat în ultimii ani de grădinari 
în vederea obținerii de recolte tim
purii de legume. Culturile din sola
rii. fiind protejate împotriva scăde
rilor de temperatură din cursul nop
ții sau celor care pot surveni in unele 
zile ale primăverii, dau recolte mai 
timpurii cu circa o lună fată de cele 
care se obțin în mod obișnuit în cîmp. 
Astfel, după recolta obținută iarna in 
sere, urmează cea din solarii, iar v 
apoi — toată gama legumelor care se 
cultivă în cîmp. în felul acesta se 
asigură o eșalonare a producției si 
aprovizionarea ritmică a pieței cu 
produse mult solicitate de populație.

Potrivit programului de dezvoltare 
a legumiculturli. in acest an. supra
fața ocupată cu solarii va ajunge la 
3 700 hectare, cu 700 hectare mai mult 
decit in 1978. Pe lingă tomate, care se 
cultivă in mod obișnuit in solarii, ur
mează să fie extinse si alte sorti
mente de legume. între care amin
tim : varză, ardei, vinete, căpșuni si 
chiar pepeni. Se știe că in anii ante
riori. din cauza unor deficiente de con
strucție. vinturile puternice smulgeau 
folia de polietilenă provocînd pagube 
atît construcției pronriu-zise. cit si 
răsadurilor, care sufereau din cauza 
frigului. Ca urmare, a fost adoptat un 
nou tip de construcție, și anume so
larul sub formă de tunel, care pre
zintă numeroase avantaje fată de

cele amenajate în bloc. Scheletul 
este din arcuri metalice peste care 
folia de polietilenă se prinde foarte 
strins. rezistind astfel celor mai pu
ternice vinturi. De asemenea, avind 
o deschidere de 5,40 m si o lungime 
de 50 metri, se creează condiții pen
tru executarea mecanizată a pregă
tirii terenului și a altor lucrări.

întrucît ne aflăm la mijlocul lunii 
martie se impune ca. în timpul cel 
mai scurt, să se termine amenajarea 
solariilor si să se treacă, eșalonat, 
la plantarea răsadurilor. Centrala de 
specialitate a indicat ca pină la sfîr
șitul acestei săptămîni să se încheie 
plantarea răsadurilor de varză — 
principala condiție de care depinde 
livrarea producției în prima parte a 
lunii mai. iar pină la 20—25 martie 
să se acopere și solariile destinate a 
se cultiva cu tomate, vinete și alte 
plante, pentru ca solul să se poată 
incălzi și astfel, pină la 1 aprilie, să 
se încheie și plantatul. De asemenea.' 
au fost luate măsuri ca în toate so
lariile să se organizeze culturi inter
calate : printre varză se plantează 
salată, iar între ardei și vinete se 
cultivă castraveți, spanac, ridichi și 
verdețuri.

Inițiative lăudabile...
în multe iudete. organele de spe

cialitate. cu sprijinul direct al comi
tetelor județene de partid, se ocupă 
îndeaproape de extinderea solariilor. 
de executarea neintîrziată a lucrări

lor. astfel incit să se obțină producții 
mari si cît mai timpurii de legume.

IAȘI : Cu 7—8 ani in urmă, pentru 
a asigura cantitățile de legume ne
cesare consumului local, județul Iași 
era nevoit să aducă unele sortimente 
din alte iudete. Prin aplicarea preve
derilor cuprinse intr-un program ela
borat de comitetul iudetean de partid, 
producția legumicolă a crescut an de 
an. renuntindu-se la practica destul 
de costisitoare de a aduce legume 
din alte părți ale tării. Din 1975 au 
Început să fie extinse, treptat, si 
sblariile. rezolvîndu-se astfel si pro
blema aprovizionării cu legume ex- 
tratimpurii. în acest an. solariile 
ocupă o suprafață de 300 hectare in 
cooperativele agricole si fermele 
I L.F., fiind grupate în complexe de 
20—30 hectare. Lucrările pregătitoare 
sînt avansate și. în curînd. va începe 
plantatul.

SALAJ : Cele 40 hectare de solarii 
ar părea o suprafață destul de mică. 
Dar avind în vedere că acțiunea este 
abia la început, realizările obținute, 
comparativ cu alte iudete. sînt fără 
îndoială foarte bune. Trebuie men
ționat că specialiștii întreprinderii 
județene pentru legume si fructe se 
ocupă cu pasiune de extinderea so
lariilor si aplicarea corectă a tehno
logiilor de cultură. Aceasta dovedește 
că si în iudetele mai nordice ale 
tării, cu temperaturi mai scăzute, 
poate fi rezolvată problema produce
rii legumelor extratimpurii.

MEHEDINȚI : Pentru a se preîn
tâmpina stricăciunile provocate de 
vinturi. organele de specialitate au 
urmărit extinderea solariilor de tip 
tunel. în acest scop au fost procurate 
țevi de diferite mărimi, din care se 
amenajează scheletul solariilor. Țe
vile respective erau recuperate ca 
fier vechi de la diferite instalații de 
încălzire și erau destinate otelăriilor 
pentru retopire. în unitățile agricole 
din iudet s-a desfășurat o amplă ac
țiune de colectare a fierului vechi, 
care a fost livrat în schimbul țevilor 
amintite. Folie de polietilenă există. 
Trebuie luate măsuri pentru ca aco
perirea solariilor să se încheie in 
timp cît mai scurt. Este necesar să 
fie rezolvată și problema răsadurilor 
care nu sint suficiente.

...șl tendințe deloc 
lăudabile

în iudetele Bihor. Arad. Timiș, la 
unele cadre de conducere din unită
țile agricole si de la întreprinderile 
pentru legume și fructe se manifestă 
tendința de a reduce suprafețele în 
solarii. Oare in aceste iudete nu este 
nevoie de legume extratimpurii ? Si 
aici, solariile ar putea asigura tre
cerea fără goluri de la producția de 
legume din seră la cea de cîmp. Or. 
asa cum s-a văzut, extinderea sola
riilor presupune Inițiativă, muncă si 
răspundere. Ceea ce. se pare, la unii 
lipsește.

—Si așa mai departe, răspunsul se 
referă la o serie de măsuri, mai muit 
sau mai puțin generale, privind sar
cinile consiliilor populare județene 
pentru realizarea planului construc
țiilor de locuințe, 
spune nici măcar 
cu tema anchetei 
treagă pagină a 
întirzie punerea in funcțiune a fabri
cilor de prefabricate 7“, , ,Numai in 
acest an. consiliile populara trebuie să ( 
asigure punerea in funcțiune a 30 de 
capacități 
cizăm 
vind 
producției din 
cate din beton 
construcțiilor de 
rioada 1977-1980", 
este și aceea a . _______ ______
tru Problemele Consiliilor Populare, 
printre ale cărui sarcini se află 
îmbunătățirea radicală a conducerii 
și îndrumării activității consiliilor 
pooulare județene. Sperăm că vom 
primi răspunsul solicitat in legătură 
cu subiectul anchetei „Scînteii".

Surprinzător, nu se 
o vorbă în legătură 
publicate intr-o in- 
„Scînteti" : „De ce

de prefabricate, 
că în „Programul 

dezvoltarea și modernizarea 
panouri prefabri- 

armat necesare 
locuințe in pe- 

una din semnături 
Comitetului pen-

fiere. Există in acest sens o experiență valoroasă în județele Harghita, 
Vaslui și municipiul București, care, prin organele locale de partid și 
consiliile populare, se preocupă cu bune rezultate atît de asigurarea, cu 

.. I ‘ t de utilaje tehnologice, cît și deforțe proprii, a unui volum însemnat 
coordonarea generală a lucrărilor.
O Pentru îmbunătățirea colaborării 

să analizeze sistematic. în comun.
șantiere, să hotărască măsurile ce se impun și tot împreună să exercite 
un control riguros și exigent asupra modului în care aceste măsuri sint 
duse la îndeplinire.
zj întrucit pe marea majoritate a șantierelor respectarea termenelor 

de punere în funcțiune este condiționată de asigurarea unor impor
tante volume de utilaje tehnologice de bază de către unitățile construc
toare de mașini, trebuie stabilit un program precis de livrare pentru 
fiecare din aceste utilaje.

Este cunoscută importanța economică și socială a realizării acestui 
amplu program, inițiat de conducerea partidului, privind construcția 
fabricilor de prefabricate. Producția lor stă la temelia realizării pro
gramului de construcții de locuințe prevăzut în acest cincinal. Iată de 
ce nu trebuie precupețit nici un efort pentru îndeplinirea acestei sar
cini, ci dimpotrivă este necesar să se acționeze cu maximum de răs
pundere și energie. VOM REVENI PERIODIC, ÎN NUMERELE VII
TOARE, PE ȘANTIERELE FABRICILOR DE PREFABRICATE CU 
TERMENE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN.

dintre factorii interesați, aceștia 
stadiul și ritmul lucrărilor de pe

LA LEHLIU - AMENAJĂRILE SÎNT ÎNTÎRZIATE

La ferma I.L.F. Lehliu, județul Ialomița, din cele 20 hectare solarii-tunel prevăzute a se amenaja în acest an, s-a ridi
cat scheletul, pe 12 hectare. Dar lipsind folia de polietilenă, solariile stau descoperite (fotografia din stingă). Tot 
aici sînt și 5 hectare de solarii încălzite, unde urmează să se producă răsaduri (fotografia din dreapta). Pină acum 

s-a făcut repicatul răsadurilor nu mai pe un hectar de solarii

Grăbirea lucrărilor 
cere mai multă 

răspundere
Prima cerință legată de cultivarea 

legumelor în solarii este ca producția 
să fie obținută cît mai timpuriu. 
După cum se știe, produsele livrate 
primăvara devreme au un preț mai 
bun. Or, tocmai acest spor de preț 
permite unităților agricole să amorti
zeze cheltuielile mari determinate de 
amenajarea solariilor. A obține pro
ducții timpurii presupune. în primul 
rînd. ca si plantarea răsadurilor în 
solarii să se facă devreme. De aceea 
se cere ca acoperirea solariilor cu 
polietilenă să se încheie cît mai re
pede, astfel incit solul să se încăl

zească și apoi, după plantare, cultu
rile să se .dezvolte normal.

Acoperirea solariilor și plantatul 
sint avansate în iudetele : Brăila. 
Buzău. Doll. Galati. Ialomița. Satu 
Mare. Teleorman.

Lucrările sînt intîrziate în iudetele: 
Arad. Dimbovita. Tulcea.

Un semnal pe adresa 
unităților furnizoare 

de polietilenă
Pentru a se acoperi solariile este 

necesar ca unitățile Ministerului 
Industriei Chimice să livreze neîn- 
tîrziat folia de polietilenă în canti
tățile si Ia termenele stabilite. Dacă 
fabricile din București si Focșani sînt 
în grafic cu livrarea foliei de poli

etilenă, întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice Iași are o restan
tă de 1 641 tone ; întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Buzău 
— 531 tone; Combinatul chimic din 
Orașul Victoria — 272 tone.

Muncitorii si specialiștii din între
prinderile amintite au datoria să ac
ționeze ferm în vederea sporirii pro
ducției de polietilenă si livrării ■ ei 
potrivit graficelor întocmite. De ase
menea. legumicultorii trebuie să 
grăbe0că amenaiarea si acoperirea 
solariilor astfel îneît plantarea lor să 
se poată face fără întîrziere. Este 
atît în interesul cultivatorilor, cit șl 
al consumatorilor ca la legumele 
cultivate în solarii să se obțină pro
ducții cit mal timpurii și de cea mal 
bună calitate,

loan HERȚEG
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„Ideologie și progres"
O valoroasă lucrare consacrată continuității 

luptei poporului român pentru libertate
și progres social

Eduard EISENBURGER

„Egalitate reală, 
participare activă"

Temă de stringentă 
actualitate in cadrul 
confruntării ideologice 
din lumea contempo
rană. intre forțele re
voluționare. demo
cratice si cercurile re
acționare. ■ evoluția 
ideii de progres in 
gîndirea social-politi- 
că revoluționară și 
democratică româ
nească formează o- 
biectul volumului an
tologic „Ideologie si 
progres", publicat re
cent de Editura poli
tică.

Pe baza unor extra
se din lucrări de larg 
ecou în epocă sînt 
prezentate „ideile- 
fortă" care au servit 
drept temei luptei po
porului român pentru 
libertate si progres 
social : conștiința la
tinității. unității si 
continuității sale pe 
teritoriul vechii Dacii. 
Este pregnant reliefat 
atașamentul unor mari 
gînditori români si din 
rîndurile naționalită
ților conlocuitoare pen
tru ideile de libertate, 
egalitate, dreptate so
cială. unitate, inde
pendentă si integritate 
teritorială. Atrage a- 
tentia în cristalizarea 
ideii de progres în 
gîndirea social-politi- 
că românească filiația 
organică a acestui 
mare ideal de-a lun
gul veacurilor, paralel 
cu îmbogățirea conți
nutului său de la 
scrierile lui Grigore

Ureche. Miron Costin, 
Dimitrie Cantemir, 
Samuil Micu. Tudor 
Vladimirescu. Simion 
Bărnuțiu. Boldni Far- 
cas Sândor. Avram 
Iancu. Nicolae Bălces- 
cu. Ștefan Ludwig 
Roth, Mârki Sândor, 
Mihai Eminescu. Titu 
Maiorescu. B. P. Haș- 
deu. M. Kogălniceanu, 
N. Iorga, N. Titulescu, 
Gâal Gabor, pină la 
lucrările lui C. Dobro- 
geanu-Gherea. L. Pâ- 
trășcanu și la docu
mentele programatice 
ale Partidului Comu
nist Român.

Lucrarea relevă con
vingător continua a- 
profundare a argu
mentării teoretice a 
cerinței legice obiec
tive a progresului so
cial. precum și căile 
de realizare a aces
tuia în condițiile spe
cifice ale țării noastre 
pe măsura creșterii în 
amploare si intensi
tate a luptei forțelor 
sociale înaintate. Este 
înfățișată, totodată, 
fertilizarea gîndirii so- 
cial-politice românești 
ca urmare a procesului 
de asimilare a princi
piilor materialismului 
dialectic și istoric, ale 
socialismului științific.

Un larg interes pre
zintă capitolul consa
crat prezentării con
cepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
asupra legităților pro
gresului social. Nu
meroasele extrase din

lucrările secretarului 
general al partidului 
reliefează inestimabi
la valoare a aportului 
său la dezvoltarea so
cialismului științific, 
a gîndirii materia- 
list-dialectice. la gene
ralizarea teoretică a 
experienței revoluției 
si construcției socia
liste în România. Re- 
flectînd trăsăturile 
specifice modului său 
de gindire — capaci
tatea de a sesiza din 
timp, de a investiga 
în profunzime si a in
terpreta noile fenome
ne si procese ale con
temporaneității. de a 
prevedea în mod știin
țific evoluția lor și a 
elabora soluții adec
vate în vederea ac
celerării progresului 
economico-social al 
României — ideile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare 
la vasta problema
tică a progresului so
cial constituie o ilus
trare exemplară a îm
binării cutezanței no
vatoare cu rigoarea 
spiritului științific 
creator, contribuind la 
îmbogățirea tezauru
lui teoriei si practicii 
mișcării revoluționa
re mondiale.

Cercuri largi de ci
titori vor găsi în lu
crarea recenzată un 
extrem de util mate
rial de informare, stu
diu si de meditație.

Tudor OLARU

Editura politică
• ION BLAGA „Populația activă a 

României" (colecția Creșterea 
economică) :

• ION PARHON „Disciplina și or
dinea in producție — în centrul 
activității cultural-educative" 
(colecția Probleme ale organiză
rii și conducerii activității poli
tice și economico-sociale) ;

• dr. GH. ȚUȚUI „Evoluția parti
dului social-democrat din Româ
nia de la Frontul Unic la Parti

dul Unic (mai 1944 — februarie 
1948), (colecția Biblioteca de 
istorie) ;

• SORIN STANCIU „Noua ordine 
internațională (concept și acțiu
ne) (colecția Probleme interna
ționale) ;

• INSTITUTUL DE STUDII SUD- 
EST EUROPENE „România in 
Sud-Estul Europei;

• ILEANA IOANID „Societate șl 
cultură". (încercări metodolo
gice). V-

între cuceririle isto
rice dobîndite de po
porul nostru sub con
ducerea partidului, la 
ldc de frunte se situ
ează rezolvarea justă, 
într-o concepție re
voluționară. profund 
științifică, a problemei 
naționale. în cei peste 
30 de ani de construc
ție socialistă, nrintr-un 
ansamblu de măsuri, 
călăuzite de o concep
ție clară, de perspec
tivă. în tara noastră 
s-a asigurat în mod 
real deplina egalitate 
în drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deo
sebire de naționali
tate.

Proces de o deose
bită complexitate, cu 
semnificații politice, 
ideologice si teoretice 
maiore. solutionarea 
problemei naționale în 
Româniș constituie 
obiectul unor ample 
lucrări menite să pre
zinte concepția parti
dului si statului nos
tru. experiența tării 
noastre în solutionarea 
problemei naționale, 
între acestea se în
scrie si lucrarea „Ega
litate reală, participa
re activă". apărută 
in Editura politică 
sub semnătura bine
cunoscutului publicist 
Eduard Ei senburger.

Beneficiind de o bo
gată documentare, lu
crarea îmbrățișează 
multiplele aspecte ale 
rezolvării problemei 
naționale in tara noas
tră. prezintă într-o 
formă limpede, acce
sibilă. coordonatele 
maiore pe care s-a 
axat politica partidu
lui nostru de înfăptui
re a egalității în drep
turi a tuturor locuito
rilor tării, fără deose
bire de naționalitate.

O problemă asupra 
căreia se insistă pe 
larg in volum este în
făptuirea egalității pe 
plan politic. con
cretizată in faptul că. 
astăzi, oamenii mun
cii apartinind națio
nalităților conlocui
toare participă. in 
strînsă unitate cu po
porul român, la exer
citarea puterii politi
ce. la .conducerea ^în

tregii vieți economico- 
sociale. fac parte in 
mod proportional cu 
ponderea pe care o 
ocupă în totalul popu
lației din toate orga
nismele de conducere. 
Componența națională 
a partidului și organe
lor sale conducătoare, 
a Marii Adunări Na
ționale, a consiliilor 
populare, a diferitelor 
organizații de masă șl 
obștești, crearea con
siliilor naționalităților 
conlocuitoare, menite 
să stimuleze partici
parea cetățenilor din 
rîndul naționalităților 
Ia viata politico-so- 
cială a tării, sînt do
vezi grăitoare că ega
litatea ne plan politic 
este o realitate vie a 
orînduirii noastre.

Egalitatea pe plan 
politic se consolidează 
permanent prin înfăp ■ 
tuirea egalității pe 
plan economic. Por
nind de la această 
premisă, autorul lu
crării subliniază cu 
pregnantă ideea că 
politica partidului nos
tru de repartizare ar
monioasă 6e întreg te
ritoriul tării a forțelor 
de producție reprezin
tă calea principală 
prin care se realizea
ză condiții egale de 
muncă si de partici
pare la viata econo
mică a tuturor cetățe
nilor. Concomitent cu 
imaginea dezvoltării 
economice generale a 
tării, in lucrare se în
fățișează pe larg și 
într-un mod sugestiv 
evoluția județelor în 
care trăiesc si oameni 
ai muncii apartinind 
naționalităților conlo
cuitoare, fișa lor 
demo-economică ilus- 
trînd transformările 
structurale cunoscute 
de aceste ținuturi, 
condițiile tot mai bu
ne de trai și civiliza
ție asigurate locuito
rilor, posibilitățile e- 
gale pe care aceștia 
le au de a-și dezvolta 
personalitatea.

O manifestare eloc
ventă și totodată o în
cununare a egalității 
în drepturi a tuturor 
cetățenilor, indiferent 
de limba j>e care o

vorbesc, o constituie 
înflorirea vieții spiri
tuale, a culturii pro
prii naționalităților 
conlocuitoare, asigu
rarea tuturor condiți
ilor ca tinerii aparți- 
nînd acestora să ur
meze școli de diferi
te grade și profiluri 
în limba maternă. 
Dezvoltarea învăță- 
mîntului în limbile na
ționalităților, sporirea 
numărului de tipări
turi, a orelor de pro
gram și de emisie la 
televiziune și radio, a 
numărului formațiilor 
artistice de amatori 
aparținînd naționali
tăților conlocuitoare, 
toate acestea, sg sub
liniază în lucrare, jus
tifică pe deplin con
cluzia că „niciodată 
în trecutul multisecu
lar, viața cultural-ar- 
tistică, creația științi
fică, învățămîntul na
ționalităților conlocui
toare în limba mater
nă nu au cunoscut o 
asemenea dezvoltare 
ca astăzi, în condițiile 
României socialiste, 
niciodată naționalită
țile conlocuitoare nu 
au cunoscut asemenea 
posibilități de afirma
re multilaterală și ne
stingherită a ființei 
lor".

Beneficiind de de
pline drepturi civice, 
de demnitatea și bu
năstarea asigurate de 
societatea noastră so
cialistă, oamenii mun
cii aparținînd națio
nalităților conlocui
toare, se subliniază în 
volum, consideră
România patria lor, 
își consacră întreaga 
energie și capacitate 
înfloririi ei, înfăptui
rii politicii partidului, 
convinși fiind că în 
acest fel își asigură o 
viată mai bună.

Scrisă într-un stil 
vioi, bizuindu-se pe o 
bogată documentare, 
lucrarea se înscrie ca 
o apariție de cert in
teres, contribuind la 
cunoașterea politicii 
partidului într-un do
meniu de mare impor
tanță ideologică, poli
tică și social-umană.

Paul DOBRESCU

Editura Academiei
• • * Istoria științelor în Româ

nia. Știința literaturii (sub re
dacția Iul Al. Dima), Istorio
grafia de astăzi (sub redacția 
lui Mircea Popescu)

• * * Studii de istorie a filozo
fiei universale (vol. VI)

• * * Sisteme in științele natu
rii (sub redacția lui Mircea 
Malița)

• * * Stabilitatea forței de mun
că și creșterea productivității 
muncii in cooperativele agri
cole de producție (coordona
tor Maria Fulea)

• * * Sociologie, dezvoltare șl 
practică socială (coordonator 
Ion Drăgan)

• * ♦ Principii și norme furidlce 
ale cooperării economice in
ternaționale. Studii de drept 
Internațional (coordonator Du
mitra Popescu)

Gh. I. IONIȚĂ

„P.C.R. și masele populare"

Soarta lumii „mar
ginale" a emigranților, 
singura și probabil ul
tima în acest veac al 
atitor dezamăgiri por
nită într-o febrilă cău
tare a „paradisului" 
pentru a se trezi la 
Capătul drumului în
tr-o adevărată insulă 
a dezolării — iată 
tema pe care N. 
Popescu-Bogdănești o 
scoate. într-o pasio
nantă carte-document, 
dintr-un vechi contur 
mitologic spre a o cu
funda în baia rece a 
realității contempo
rane.

Viata flotantă a ce
lor patrusprezece mi
lioane de dezmoșteniți 
ai soartei. cu numele 
ei propriu Piața comu
nă — dezrădăcinați din 
care poți face o „tară 
a rătăciților" printr-un 
paradis riguros proiec
tat si prevăzut cu fos
forescente semne de 
circulație — ar fi dem- 
nș de pana unui Dic
kens sau Hugo al se
colului XX — conchi
de după zguduitoare 
dezvăluiri un comen
tariu al agenției France

N, Popescu -BOGDANEȘTI

„în căutarea paradisului"
Presse. Căci aseme
nea scriitori ar fi 
găsit, potrivit aceleiași 
opinii. „inepuizabile 
surse de inspirație în 
rindul acestor nof 
«mizerabili» ale căror 
drame trec astăzi alt
fel neobservate". Desi
gur. poate fi si sursă 
de inspirație această 
nouă și sinistră sclavie 
a lumii moderne, pot 
apărea și noi Dickenși 
ori noi Hugo. dar. in 
mod sigur, ei nu vor 
mai găsi aici acea lu
mină inspiratoare de 
romantică literatură, 
fiindcă va fi dispărut, 
in realitate, chiar acea 
lumină care. în opere
le scrise acum mai 
bine de o sută de ani, 
mai întrețesea întune
ricul lumii „mizerabi
lilor" hugolieni... „Scla
vii" de azi nu mai sint 
„mizerabilii" de ieri. 
Infernul din „paradi

sul" actual și-a stins 
toate luminile. N. Po
pescu-Bogdănești scrie 
despre un infern ce se 
conturează în lumina 
acuzatoare pe care o 
aduc. Ia bara unui tri
bunal imaginar, oa
meni și documente de
parte de bănuiala unei 
atitudini militante, re
voluționare : acuză
„rapoartele oficiale", 
acuză sociologi, filo
zofi burghezi, notabili
tăți din țările Pieței 
comune, informările și 
reglementările pre
zentate congreselor, 
statisticile si eva
luările aparținînd bi
rourilor comunitare. 
Acuză revoltele emi- 
granților. grevele, pro
cesele. fenomenele si 
gravele distorsiuni pe 
care le provoacă acești 
„paria" în țările „pri
mitoare". polarizind a- 
tentia dar și îngrijo

rarea crescîndă a or
ganismelor statale si 
intercomunitare. Piața 
comună, spun cifrele 
și fenomenele invocate 
în urma unei atente 
verificări Si corelări 
de autorul acestei 
cărți amare, nu are 
nouă, ci cuprinde zece 
„țări" : a zecea, lumea 
emigranților. Impre
sionante sint. în laco
nismul lor. asa-zisele 
efecte secundare pe 
care autorul le trece 
în revistă, fără a in
sista prea mult. însă 
cu atît mai tulburătoa
re în sobrietatea ex
presiei lor. Un emi
grant. arată el. adu- 
cînd mereu în sprijin 
argumentul realității, 
nu este doar un „pa
ria". un soldat al marii 
armate marginale a 
umanității moderne 
occidentale, ci un ex
clus de la caracteris

tica inalienabilă a ori
cărui om. el suferă un 
proces de pierdere a 
identității naționale si 
chiar umane, nereușind 
să se „integreze" nici
cum în comunitatea 
ce-1 tolerează fără a-1 
asimila. însingurarea 
acută a emigrantului 
este dublată, triplată 
de respingerea, moti
vată economic, de un 
nou rasism, de plasa
rea lui juridică și mo
rală intr-un ghetou in
telectual și profesio
nal. în calea dialogu
lui. a comunicării, a 
cunoașterii se cască 
astfel prăpastia insur
montabilă a izolării 
celei mai adinei : „sin
gurătatea individuală 
se transformă în sin
gurătate de grup".

Dintre multe alte 
calități ale acestei 
cărți ce ne arată un 
autor nu atît de „sub

jugat" faptelor și rea
lității. cit supunin- 
du-le unui scena
riu ce le lumi
nează adevăratul lor 
sens, cititorul o va a- 
precia probabil și pe 
aceea ce decurge din 
obiectiva circumscriere 
a subiectului său : el 
nu aruncă noroiul păr-, 
ții asupra întregului, 
nu neagă multele cu
ceriri ale umanității ce 
fac mindria civilizației 
moderne de dragul 
transformării adevăru
lui referitor la catego
ria umană tratată aici 
în singura si unilate
rala lentilă Îndreptată 
asupra lumii. Pline de 
semnificații sînt nu
meroasei® „parado
xuri" pe7 care cititorul 
le va intilni descrise, 
ca atare. sesizarea 
unor situații si tendin
țe contradictorii, a 
unor contraste de lu
mini și umbre ce stră
bat. în echilibru pre
car. dar echilibru, lu
mea și realitățile adu
se sub obiectivul cer
cetării sale.

C. STANESCU

Iulian MINCU

„Alimentația rațională 
a omului sănătos"

Deși despre această 
problemă s-a scris 
foarte mult, lucrarea 
prof. dr. docent Iulian 
Mincu, tipărită într-un 
tiraj foarte mare 
(100 000 exemplare), 
este foarte solicitată. 
Ceea ce atestă in
teresul crescind al 
populației față de una 
din cele mai impor
tante probleme de să
nătate. dar și exigen
ta cititorului care pre
feră și selectează au
torii cei mai compe- 
tenți in tema aborda
tă. într-adevăr, în 
felul cum sînt abor
date problemele se re
levă competenta pro
fesională a autorului, 
experiența sa clinică 
și a școlii noastre de 
nutriție, ca și talen
tul de a prezenta pro
bleme de strictă speci
alitate la un nivel 
foarte accesibil. Lucra
rea constituie — prin 
modul în care este 
alcătuită — un îndrep
tar de alimentație ra
țională pentru oame
nii sănătoși, dar, în 
același timp, o carte 
de cultură nutrițio
nală.

Se cunoaște astăzi 
că alimentația joacă

un rol deosebit în pre
venirea și tratamentul 
unor boli mai frec
vente în ultimele de
cenii : ateroscleroza,
dislipemiile. obezitatea, 
diabetul zaharat, hi- 
peruricemlile etc. Se 
cunoaște, de aseme
nea, că numeroase boli 
de stomac, de intes
tin, de ficat, de rinichi, 
de inimă necesită în 
primul rînd pentru a- 
meliorare sau vindeca
re un tratament diete
tic, competent reco
mandat și respectat cu 
strictețe de pacient, 
însoțit, cînd este cazul, 
și de un tratament 
medicamentos. Este un 
fapt demonstrat că să
nătatea și dezvoltarea 
individului sau a unei 
colectivități se află 
într-o strînsă interde
pendență cu tipul și 
modul de alimentație.

Lucrarea la care ne 
referim abordează toc
mai asemenea proble
me în capitolele refe
ritoare la proprietățile 
diverselor grupe de 
alimente, la conserva
rea și pregătirea lor 
culinară corectă. Ali
mentația rațională a 
omului sănătos este 
tratată în capitole dis

tincte, pe grupe de 
vîrstă (sugar, școlar, 
adolescent, femeia gra
vidă, vîrstnici, spor
tivi). in funcție de 
muncă, de starea fizio
logică etc., autorul ofe
rind cele mai noi date 
științifice necesare în
țelegerii acestor pro
bleme. Rolul educativ 
sanitar este reliefat și 
în capitolul privind 
comportamentul corect 
pe care trebuie să-l 
avem în timpul mesei, 
ca și fată de orarele 
de masă.

Numeroase modele 
de meniuri pe anotim
puri, retete însoțite de 
calcule făcute pentru 
toate principiile ali
mentare ce intră in 
meniu, tabele cu com
poziția alimentelor 
conferă lucrării carac
terul unui îndreptar 
științific practic, deo
sebit de util.

Lucrarea, apărută în 
Editura medicală, re
prezintă o contribuție 
valoroasă la activitatea 
de educație sanitară, 
de Îmbunătățire a stării 
de sănătate și prelun
gire a vieții biologic 
active a populației din 
țara noastră.

Elena MANTU

Editura științifică și enciclopedică
• JOHANN FILSTICH „încercare de istorie românească. Tentanem His- 

toriae Vallachlcae;
• VASILE ȘTEFĂNESCU, MARIN ENACHE, TUDOR POPA „Matematici 

contemporane. Nivel elementar și mediu. Coordonatori: acad. prof. 
OCTAV ONICESCU, acad. prof. NICOLAE TEODORESCU :

• ILIE D. BURSUC „Suprafața Fermi. Suprafețe izoenergetice in metale;
• SAMUEL IZSÂK „Farmacia de-a lungul secolelor, colecția „Enciclope

dia de buzunar" ;
• GH. VLĂDUȚESCU „Ateismul în antichitate", colecția „Știința pentru 

toți" ;
• EDMOND NICOLAU „Creierul electronic", colecția „Știința pentru toți".

—„Armata— 
Republicii 
Socialiste 
România"

Sinteză 
social-politică 

și militară
Procesul construcției sistemu

lui apărării naționale a Româ
niei și concepția doctrinară ca- 
re-1 direcționează, în a căror 
cristalizare gîndirea creatoare a 
secretarului general al partidu
lui și comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, are un 
rol decisiv, a făcut în ultima 
vreme obiectul cercetării tot 
mai atente a' teoreticienilor mi
litari români. în perimetrul a- 
cestor preocupări se înscrie și 
apariția volumului „Armata Re
publicii Socialiste România. 
Sinteză social-politică si mili
tară" publicat în Editura mili
tară, sub egida Centrului de stu
dii și cercetări de istorie și teo
rie militară, coordonator fiind 
colonelul dr. Traian Grozea.

Prezentare sintetică a orga
nismului militar românesc ac
tual, cartea pune în valoare o- 
riginalitatea structurilor noastre 
armate, a funcțiilor si determi
nărilor ei teoretice, obiectivele 
strategice și tactice specifice, 
expresie a politicii științifice 
promovate de partid in acest 
domeniu. Ea demonstrează fără 

! putință de tăgadă posibilitatea 
j indiscutabilă,, obligatorie de alt- 
: fel,. ca si în condițiile aparte
nenței la un sistem militar mai 
amplu, o armată națională să-și 
păstreze individualitatea dis
tinctă. Numai astfel, răspunzînd 
cît mai profund și adecvat ne
voilor și misiunilor încredințate 
de propria-i conducere de par
tid și de stat,, un organism mi
litar poate contribui eficient, la 
întărirea capacității de apărare 
a unei țări.

De aici decurge o altă cali
tate a acestei remarcabile lu
crări valorificarea și sublinie
rea rolului factorului de tradi
ție, preluarea și adaptarea atît 
în fizionomia organizational, 
cît și pe plan funcțional sau 
doctrinar a unor elemente ca
racteristice politicii militare ro
mânești multiseculare de luptă 
pentru eliberarea națională și 
socială. Este vorba de încorpo
rarea unei experiențe ieșite diri- 
tr-o_ îndelungată rezistență ar
mată opusă politicii expansionis
te a unor mari puteri. Bl astăzi, 
ca si odinioară — arată autorii — 
războiul întregului popor a re
prezentat unicul răspuns cores
punzător dat amenințării străi- 

■ne. Deși prezent în întreaga 
noastră istorie, abia acum — în 
condițiile realității socialiste, ale 
deplinei unități moral-politice a 
națiunii noastre — războiul 
popular întrunește toate valen
țele cerute acestei forme supe
rioare de rezistentă și apărare 
a unei entități statale. Se dove
dește că numai socialismul este 
orînduirea capabilă să creeze 
condițiile favorabile de afirmare 
a voinței ferme a unui popor, 
exprimate și în forme militare, 
de a trăi independent.

Elaborată pe baza unei temei
nice informări, lucrarea Armata 
Republicii Socialiste România 
reprezintă o apariție de înaltă 
ținută în știința militară româ
nească.

Col. Constantin 
CAZANIȘTEANU

Volumul lui Ștefan 
Aug. Doinaș „Locuiesc 
intr-o inimă", apărut 
la Editura militară, 
continuă, pină la un 
anumit punct, direcții
le cunoscute ale liricii 
sale. Cel puțin primele 
două părți, „Balade" 
și „Mănăstire de su
net". reamintesc prin 
datele lor esențiale 
substanța perenă a 
poeziei sale, de care 
poetul nu s-a îndepăr
tat niciodată. Și totuși, 
alcătuirea volumului 
de fată, fără a ne des
coperi un nou poet, 
dovedește posibilități
le scriitorului de a pă
trunde în zone mai pu
țin explorate pînă 
acum, cum este cea a 
poeziei patriotice.

„Locuiesc într-o ini
mă" ne apare. într-o 
latură a sa, ca un răs
puns al poetului la 
propriile exigențe for
mulate teoretic fată 
de fenomenul liric ac
tual. și cu deosebire 
față de lirica cu sub
stanță patriotică. Deși 
este destul de greu să

te diferențiezi pînă la 
unicitate de tot ceea 
ce există în jurul tău, 
de tot ceea ce plutește 
în atmosfera lirică a 
unui timp, deși orice 
seînteie personală are 
un trecut care se in- 
tîlnește cu al altora in

litate nelipsită a poe
ziei noastre dintotdea- 
una de a-și exprima 
programatic, deschis 
iubirea pentru patrie, 
pentru istoria și viata 
actuală a acestui po
por.

Astfel, descoperim în

tulul este tonul calm, 
căldura omenească in
suflată versului. . pre
țuirea a ceea ce s-a 
creat mai de seamă pe 
acest pămint. cultul e- 
roismului și al virtuți
lor. Poezia de această 
natură este una a sen-

Integrată organic în 
istoria patriei. miș
carea muncitorească 
din România, activita
tea organizațiilor sale 
politice și profesiona
le relevă cercetătoru
lui concluzii și sem
nificații 
reu noi. 
liniază 
deosebită 
devenirii 
nostru pe căile elibe
rării sociale, neatîrnă- 
rii politice și ale pro
gresului multilateral. 
Lucrarea lui Gh. I. Io- 
niță „P.C.R. și mase
le populare 1934—1938“ 
'(ediția a II-a. revăzu
tă și adăugită), apă
rută în Editura știin
țifică și enciclopedică 
confirmă această con
statare.

„P.C.R. 
populare" 
definiția 
care autorul o dă u- 
neia dintre probleme
le fundamentale ale 
activității partidului 
comunist în perioada 
ilegalității : crearea și 
menținerea unor le
gături trainice si per
manente cu masele 
muncitoare, aîe căror 
interese le promova 
consecvent partidul.

Acest fapt își gă
sește în cartea lui Gh. 
I. Ioniță o elocventă

valorice me- 
care îi sub- 
însemnătatea 
în procesul 

poporului

și masele 
reprezintă 

concisă pe

confirmare în prezen
tarea analitică a acțiu
nilor revoluționare, re
vendicative sau politi
ce cu caracter antifas
cist care au avut loc în 
epocă, comuniștii fiind 
în toate împrejurările 
elementul lor dinamij 
zator. Autorul oferă 
cititorului perspectiva 
clară a înțelegerii ro
lului însemnat pe care 
l-au jucat Partidul Co
munist Român în via
ta social-politică a tă
rii. organizațiile de 
masă create, conduse 
sau influențate de 
P.C.R. în această pe
rioadă. Analizînd ac
tivitatea acestor orga
nizații de masă revo
luționare, autorul con
stată, în temeiul 
unei depline obiec
tivităti științifice, că 
orientarea tactică pro
movată de Partidul 
Comunist Român față 
de problema principia
lă a contactului per
manent și nemijlocit 
cu masele se înscrie 
ca o experiență pro
prie și pozitivă în an
samblul mișcării co
muniste și muncito
rești internaționale.

Parcurgînd cele 11 
capitole în care este 
structurată cartea, ci
titorul va înțelege mai 
bine complexitatea e-

pocii, reținînd că po
litica de alianțe an
tifasciste promovată 
de partidul comunist 
era singura în măsură 
să salvgardeze integri
tatea teritorială, inde
pendența și suverani
tatea națională. Descă
tușat de directive și 
lozinci cu conținut 
inadecvat, impuse din 
afară în mod arbitrar, 
partidul comunist s-a 
manifestat în acei ani 
pleriar, situînd, prin 
politica sa, poporul 
român în primele rîn- 
duri ale luptei antifas
cistei' pentru pace.

în finalul cărții. Gh. 
I. Ioniță subliniază 
că experiența si tradi
țiile luptei antifasciste 
din deceniul patru vor 
da consistentă mișcării 
de rezistentă antifas
cistă a poporului ro
mân în anii grei ai dic
taturii militare fasciste 
și războiului hitlerist. 
var înrîuri pozitiv 
realizarea în jurul 
P.C.R. a coaliției tu
turor forțelor antifas
ciste ale tării — fac
tor hotărîtor al victo
riei insurecției din 
august 1944.

Dr. Olimpiu 
MATICHESCU

Literatura Unirii *)
O substanțială an

tologie dedicată Unirii 
Principatelor Române 
ne-a fost oferită, de 
editura ieșeană „Juni
mea". cu ocazia săr
bătoririi a 120 de ani 
de la săvîrșirea uni
rii. prin strădania a 
doi neobosiți cercetă
tori : Virgiliu Ene 
și Ileana Teodorescu- 
Ene.

Putem distinge, deși 
atltorii nu o indică a- 
nume. trei mari sec
țiuni în alcătuirea an
tologiei. Prima cuprin
de texte din autori 
vechi, cronicari mun
teni și moldoveni, is
torici transilvani sau 
poeți care, 
durile lor. 
cale largă 
ideilor de 
independență naționa
lă. Cu prima gene-' 
rație de scriitori din 
veacul trecut, ideea u- 
nirii se încetățenește 
profund și durabil în 
literatura noastră.

Spațiul cel mai larg 
este rezervat genera
ției unirii, acelor crea- ■ 
tori care, pregătind 
revoluția de la 1848 au 
înălțat steagul unirii 
pe culmile împlinirii. 
Rămîne vie pentru

prin gin- 
au deschis 
promovării 
unitate și

posteritate uriașa ac
țiune a scriitorilor si 
artiștilor, care s-au si
tuat adesea în frun
tea mișcării unioniste 
prin verbul lor pate
tic. prin pilda vie și 
fapta nemuritoare. A- 
cum au izbucnit nemu
ritoarele cîntece („Hora 
Unirii". „Un răsunet", 
„Unirea Principate
lor"). s-au rostit înăl
țătoare gînduri („Dis
curs la alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza 
ca domn al Moldovei", 
„Profesie de credință", 
„Unirea a fost tot
deauna telul cel mai 
dorit al românilor"), 
milioane de oameni 
le-au îmbrățișat și 
le-au așezat in avan
garda acțiunii lor. în 
această perioadă. în 
cultura noastră, litera
tura consacrată și in
spirată de marile eve
nimente s-a impus 
prin înaltul său mesaj, 
prin calități artistice 
care i-au asigurat dăi
nuirea în timp.

Realizarea unirii nu 
a dus la secarea aces
tui filon, ci, dimpotri
vă. a nutrit scrisul 
generațiilor următoa
re. ca una din teme
le perene, fundamen-

tale ale spiritului crea
tor românesc : Emi
nescu a scris „Ce-ți 
doresc eu tie. dulce 
Românie". Ciprian Po- 
rumbescu. „Cîntecul 
tricolorului". Arghezi 
„Balada unirii". Iorga 
și Sadoveanu. Goga, 
Victor Eftimiu și multi 
alții au lăsat cugetări 
nemuritoare 
semnificația 
mentului. pagini din 
marea carte a litera
turii patriotice de ieri 
și de azi. Alături do 
ideea independentei și 
in strînsă legătură cu 
aceasta, problematica 
unirii a fecundat du
rabil spiritualitatea ro
mânească. i-a conferit 
acea dimensiune in- 
confundabilă a iubirii 
de patrie.

Antologia de față e- 
videntiază. atît prin 
textele alese, cît și 
prin studiul lui Virgi- 
liu Ene. tocmai aceste 
trăsături perene.

despre 
eveni-

V. EMIL

•) „Unirea Principa
telor Române oglin
dită în literatură". 
Editura „Junimea"^

Dumitru TUDOR

„Oltenia Romană"
Noua ediție mult 

îmbogățită, apărută în 
Editura Academiei, a 
monografiei istorice, 
epigrafice și arheolo
gice asupra provinciei 
Dacia Inferior — Mal- 
vensis se impune drept 
cea mai importantă si 
mai valoroasă lucrare 
de acest gen privind 

romană a 
țării. A-

perioada 
trecutului 
preciere justificată in
tru totul de faptul că 

această carte masi- 
(520 de pagini), den
se 
și

în 
vă 
să 
ții 
deplin 
supra 
zone de 
majoră a românismu
lui carpato-danubian.

Lucrarea este prac
tic rodul unui efort de 
o viată, al unei erudi
ții de mari dimensiuni, 
călăuzite de o largă 
experiență bibliografi
că și de teren a pro
fesorului Dumitru Tu
dor. efort stimulat nu 
numai de pasiunea

tr-un vis hărăzit s-o 
consume, / locuiesc în
tr-o inimă arsă de 
dor / care bate puter
nic în lume". Poetul 
vede în patrie o lume 
de realitate și mituri 
pe care o preamărește 
în maniera romantici-

Ștefan Aug. DOINAȘ

„Locuiesc într-o inimă"
marea vatră a tradi
ției artistice, se poate 
spune că replica lirică 
a lui Ștefan Aug. Doi
naș aduce note aparte 
în acest peisaj efer
vescent al liricii noas
tre. Cel puțin ultima 
parte a volumului ne 
convinge deplin că 
prezenta poetului în 
acest teritoriu este fi
rească preocupărilor 
și vocației oricărui 
poet autentic, o moda-

acest volum o ipostază 
creatoare puțin întîl- 
nită în opera sa, poe
zia patriotică, ce are 
în acest volum dimen
siuni cu totul remar
cabile întregul ciclu, 
care dă și titlul volu
mului. se constituie ca 
o profundă mărturie 
de dragoste fată de pă- 
mîntul, frumusețile și 
oamenii patriei. Ceea 
ce definește lirica de 
această natură a poe-

timentelor. Poetul se 
închipuia locuind în
tr-o uriașă inimă : 
„Locuiesc într-o ini
mă. Floare și vin / mă 
desfac între frunze și 
versuri /. O sămintă 
de cîntec respir. Un 
ecou / îmi întoarce a- 
ceeași tărînă. / Mă-n- 
tilnesc doar cu soarele 
care, din nou. / ispiteș
te legenda bătrînă. / 
Pentru zile și nopți ce 
se-nbată și dor,/ pen-

lor : „Mărire tie. Pa
trie scumpă I/O, ce 
văpăi scurgîndu-se-n 
secret / sau ce delir in 
marmură și frunză ' 
dau frumuseții tale 
trup concret ? / Ce ani 
de vis, ce clipe fulge
rate / îti scriu profi
lul în eternitate ?“. £- 
maginile poetice tran
scriu măreția gestului 
deopotrivă cu mîndria 
de a fi aici, in această 
tară solară logodită

pot găsi indica- 
date concrete, 
lămuritoare a- 

istoriei acestei 
însemnătate

pentru istorie și ar
heologie, ci in egală 
măsură de dragostea 
patriotică pentru ves
tigiile antice ale tării, 
în speță ale regiunii 
din care el provine și 
s-a format din fragedă 
tinerețe — pămint ge- 
to-roman pe care l-a 
străbătut sat de sat, 
din hotară in hotarâ, 
cunoscîndu-1 în amă
nunt și in ansamblu, 
ca nici un altul dintre 
arheologii noștri.

Din bogatul sumar, 
plin de date și fapte 
din cele mai variate și 
instructive ale „Olte
niei Romane", mențio
năm expunerea bogată 
a istoricului exploră
rilor arheologice in 
Oltenia ; prezentarea 
largă a legăturilor cu 
sudul Dunării în pe
rioada getică ; descrie
rea vieții romane in
tense ce pulsa aici, 
prin analizarea com
petentă a diferitelor 
sectoare, precum căile 
de comunicație, agri-

cu veșnicia. Poetul a- 
firmă patetic : „Eu 
știu că luminile lumii 
dispar / ca torțe-n 
descreștere curbă. / 
Dar stema aceasta cu 
pietre de jar / nimica 
nicicînd n-o conturbă... 
De-aceea contemplu-n 
pustiul ceresc / o ste
mă înaltă, de pară. / 
Cind țara mea arde, 
eu ies să privesc / o 
tînără cvintă stelară".

Se pot cita dip acest 
volum numeroase alte 
poezii închinate tării 
și eroilor ei. frumuseții 
și hărniciei oamenilor. 
Dar ceea ce ni se pare 
mai important de sub
liniat este faptul că 
prezenta unui poet de 
esență neoclasică, tem
peramental apolinic, 
în acest teritoriu liric 
îi sporește substanța 
și prestigiul, dimensiu
nea exemplară tocmai 
pentru că vine cu for
ța talentului și a mă
iestriei.
Emil VASILESCU

■ cultura, meșteșugurile, 
producția carierelor de 
piatră, ceramica, sti
clăria. comerțul etc. 
Un amplu spațiu este 
consacrat problemelor 
colonizării provinciei ; 
sint analizate, pe baza 
unui bogat material
epigraf ic, structurai so- . / 
cială, organizarea pro- -
vincială si granițele ei. 
organizarea fiscală-va- 
mală ; sînt descrise 
orașele, tirgurile. sate
le și in general viața 
rurală romană (nu 
lipsesc știrile despre 
așezările dacice de 
aici), valurile, cas-
trele, băile, armata
etc. In sfîrșit. se bucu
ră de multă atenție le
găturile romanității 
Daciei cu sudul Dună
rii după abandonarea 
provinciei. reliefîn- 
du-se valoroase con
cluzii despre continui
tatea 
nord

daco-romană la 
de Danubiu.
I. I. RUSSU

Editura „Dacia"
Au apărut:

• CORNEL UDREA „Obiceiuri 
de nuntă la cangurii șchiopi'*  
(proze satirice);

• MIRCEA BRAGA „Destinul 
unei structuri literare" ;

• DUMITRU OZUN „Formarea 
aptitudinilor tehnice in atelie
rele școlare" ;

• BARTHA BELA „Bazele pla
norismului", in românește de 
PETRE SAITIȘ și LUTSCH 
ȘTEFAN ;

• VALER BUTURĂ „Etnografia 
poporului român".

In cursul acestui trimestru 
vor apărea :
• P. P. TEODORESCU, V. ILIE 

„Teoria elasticității șj intro
ducere in mecanica solidelor 
deformabile" vol. II;

• MIRON IONESCU „Previziu
ne și control in procesul di
dactic" ;

• IOAN POP „Biografie ecolo
gică", voi. II;

• V. REBREANU, M. SCORO- 
BETE „Cu microfonul din
colo și dincoace de Styx. 
Convorbiri cu..." vol. I.
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Excelenței Sale Domnului general de armată
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Federative 
a Braziliei, am deosebita plăcere să vă adresez, in numele poporului român 
și al meu personal, calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de succes 
în îndeplinirea misiunii dumneavoastră de mare răspundere în fruntea 
statului brazilian, pentru progresul și prosperitatea poporului brazilian 
prieten.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între România și Brazilia vor continua să se dezvolte 
și să se diversifice in toate domeniile de interes reciproc, spre binele celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, al făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare și urări pe care 
Excelența Voastră a binevoit a mi-1 adresa cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a urcării mele pe tron.

Exprimînd mulțumirile mele sincere Excelenței Voastre, îmi este deosebit 
de plăcut a vă adresa urări de fericire pentru dumneavoastră personal și de 
prosperitate poporului român.

Primiți, vă rog, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte,

HASSAN II
Regele Marocului

(Urmare din pag. I)

ceea ce le asigura, pe 
lingă economisirea a zeci 
de tone de metal. o 
mare precizie, rigiditate și 
stabilitate — calități esen
țiale Dentru realizarea unei 
maț-mi de inaltă performan
tă. >i. din aceeași ambiție 
de a urca treapta cea mai 
înaltă, s-a născut apoi un 
sir întreg de alte nremiere: 
ghidarea hidrostatică a pla
toului (menită să asigure, 
cu un consum redus de 
energie, rotirea in regim 
perfect dirijat a unui an
samblu de peste 350 tone), 
acționările de avans, mo
toarele de curent continuu 
de 100 kW, variatoarele de 
turație cu tiristoare. coman
da numerică — toate, măr
turii ale unor perseverente 
căutări novatoare, ale unei 
permanente reevaluări a 
obiectivelor inițiale.

Episoadele decisive ale 
fabricației s-au concentrat, 
firesc, in jurul pieselor 
grele, de mare performan
tă — la întreprinderea me
canică din Alba Iulia. unde 
au fost realizate reperele 
cu cel mai înalt nivel de 
complexitate, la I.M.G.B., 
unde s-au făcut prelucrarea 
lor la tolerante de zecimi 
de micron sau la I.M.U.A.B., 
unde se prelucrau și mon
tau diverse alte suban- 
samble.

PE MĂSURA STRUN
GULUI, O VASTĂ HALĂ. 
După un an. cînd o parte 
din piesele si subansamble- 
le strungului se aflau deja 
in magazie, singura proble
mă sub semnul îhtfebării 
rămăsese aceea a execuției 
halei, unde urma să se efec
tueze montajul general. O 
construcție unică in felul 
său. cu întreaga suprafață, 
de 12 000 mp. clima tiza tă. 
murata ei de execuție era 
de 36 de luni și. la 20 ia
nuarie 1978. abia Începuse 
ridicarea primei ferme. 
Dar organizarea perfectă a 
muncii fiecărei echipe, a 
fiecărui om. adoptarea unor 
metode de mare productivi
tate (turnarea betoanelor 
cu ajutorul pereților mulați, 
preasamblarea elementelor 
de închidere la sol) si co
laborarea cu beneficiarul 
și-au spus cuvîntul : la 30 
iunie 1978, constructorii șan
tierului 1. din cadrul

TRAGEREA 
' EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES - 

„BOX-EXPRES"
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Prono- 
expres — „Box-Expres“ care va 
avea loc la 18 martie 1979. La 
această tragere. în cadrul a 8 
extrageri cu un total de 44 nu
mere. se atribuie premii pe 10 
categorii, constind din autoturis
me ..Dacia 1 300“ și ..Skoda 
120 L“. excursii în U.R.S.S. — 
Finlanda. R.P. Bulgaria — Tur
cia sau R.D. Germană, cîstiguri 
in numerar de valori fixe 
(50 000, 15 000 lei etc.) si varia
bile. Se poate cîștiga si cu trei 
numere din cele cinci sau. res
pectiv. sase ale unei extrageri. 
Biletele de 15 lei varianta par
ticipă la toate extragerile, iar 
cele de 6 lei Varianta numai la 
cele patru extrageri de cite cinci 
numere ale fazei a Il-a. Se 
poate juca si ne bilete achitate 
în cotă de 25 la sută.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor ; simbătă, 17 martie
1979. Alte amănunte pot fi ob
ținute de la agențiile Ldto-Pro- 
nosport care oferă participanti- 
lor prospectul tragerii, precum 
și — la cerere — bilete gata 
completate.

I.C.S.I.M.. care se întrecu- 
seră pe ei înșiși, au creat 
condiții ca într-unul din 
colturile halei să poată în
cepe montajul general al 
caruselului.

De atunci. în cronica șan
tierului. au fost înscrise ne
numărate fapte de excepție 
— pod rulant de 125 tf 
montat într-o lună în loc de 
sase, canal termic monolit 
de 25 m început de la să
pături dimineața si terminat 
seara, post trafo de 100 kVA 
pus in exploatare în patru 
zile, pod rulant vopsit într-o 
noapte — recorduri care,

Dumitru Dimitrescu. Gheor
ghe Dumitru. Paul Vasile»- 
cu. Stelian Petcu. Dinu 
Pană. Gheorghe Băloiu, 
Mihai Vicaș. Ion Cornea sau 
Mircea Ionescu — continua 
cu tenacitate cursa pentru 
încadrarea strictă în pro
gram.

Montajul caruselului era 
o operatie care, sub pre
siunea ultimei etape a nu
mărătorii inverse, impunea 
prin ea însăsi un sentiment 
al dăruirii totale din partea 
fiecărui om. Și cu toate 
acestea, așa cum remarca 
ing. Virgil Stere, directorul

STRUNGUL- 
GIGANT

dincolo de orice suport teh
nic — așa cum remarca ing. 
Marius Cornea, șeful șan
tierului — sint rodul efor
turilor unui colectiv hotărit 
să-si facă datoria cu orice 
Preț.

MONTAJUL — UN IUREȘ 
DE SECVENȚE. Așadar, 
incepînd din iunie 1978. pe 
șantierul de la I.M.U.A.B. 
putea fi urmărită o imagi
ne de-a dreptul extraordi
nară — caruselul crescind 
într-un colt, protejat de o 
prelată, odată: cu viitoarea 
hală. La 1 iunie au apărut 
primii oameni din formația 
celor 80 de lăcătuși-mon- 
tori. condusă de maistrul 
Constantin Neagu. Cîteva 
luni mai tirziu. cînd con
structorii au reușit să eli
bereze prima deschidere a 
halei, aceasta era înțesată 
de uriașe subansamble și 
piese, componentele caru- 
selului-uzinâ. Și altele, și 
altele continuau însă să so
sească. Aveai senzația că 
montorii. aflati încă din pri
măvară într-o permanentă 
alertă, vor fi depășiți de 
această sufocantă aprovizio
nare. Fiecare echipă însă — 
si am putea cita aici ori
care dintre formațiile con
duse de Gheorghe Chirică,

I.M.U.A.B.. elementul ce se 
impunea de la început ca 
decisiv pentru reușita ei nu 
era contribuția individuală, 
ci spiritul de echipă. Tină- 
rul inginer Mihai Savilo, 
șeful colectivului de proiec
tare de. la Institutul de pro
iectări pentru automatizări, 
a rămas zile si nopți la 
rînd in hală pentru a lucra, 
împreună cu ing. Ovidiu 
Pop si electricienii de Ia 
I.M.U.A.B.. conduși de Chi
tă Marin. la realizarea in- ,, 
stalatiei de acționare si co- . 
mandă. (Si numai . conduc
torii instalației de pe ma
șină măsoară 180 km !). 
Ing. Vladimir Iordănescu, 
proiectantul-sef al instala
ției hidraulice, a lucrat ca 
veritabil montor. dînd sau 
primind el însusi sfaturi de 
la cel pe care-1 ajuta. Dacă 
echipa lui Dinu Pană ter
mina o operație, se ducea 
să dea o mină de ajutor și 
băieților lui Gheorghe Du
mitru. pentru ca. împreună, 
să poată trece apoi la alta. 
Dacă cineva încheia o ope
rație dificilă, știa că nu nu
mai el se va bucura de ea. 
Așa a fost la prima rotație 
a platoului. Așa. a fost, la 
deplasarea ansamblului por
tal (un arc de triumf cîn-

PRODUCȚIA FIZICĂ
(Urmare din pag. I)

Condiție esențială pen
tru creșterea exportului, 
îndeplinirea ritmică a olanului pro
ducției fizice de către fiecare în
treprindere. in structura sortimen
tală prevăzută, constituie o condi
ție esențială pentru creșterea ex
portului la nivelul sarcinilor stabi
lite prin plan pentru acest an. 
Această cerință este cu atît mai 
actuală dacă ținem seama că în 
prezent în unele întreprinderi exis
tă restante la producția destinată 
exportului.

Cultivînd spiritul de răspundere 
și exigentă, organizațiile de partid 
sint chemate să soluționeze grab
nic. ne baza unor programe con
crete de acțiune, toate problemele 
care condiționează realizarea pro
ducției destinate exportului. Este 
necesar ca fiecare lucrător să înțe
leagă — asa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta con
sfătuire — că de realizarea exem
plară a sarcinilor cantitative si ca
litative stabilite în domeniul ex
portului depind asigurarea impor
turilor necesare dezvoltării econo
miei. echilibrul balanței comerciale

Excelenței Sale Domnului ABDUS SATTAR
Vicepreședinte al Republicii Populare Bangladesh

DACCA
în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez 

dumneavoastră și Guvernului Republicii Populare Bangladesh sincere 
condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a lui Mashiur Rahman, 
ministru-șef al Republicii Populare Bangladesh.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Concursuri de admitere în instituțiile
militare de

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

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere

tărind 400 tone) pe pernă 
hidraulică. Așa a fost la 
prima apăsare pe butonul 
panoului de comandă... De 
fiecare dată s-au bucurat 
toti. ca o mare si puternică 
familie.

O INEGALABILĂ SA
TISFACȚIE le-a adus insă 
ziua aceea de decembrie
1978. cînd au putut raporta 
secretarului general al 
partidului finalizarea strun
gului carusel de înaltă per
formantă. din a cărui fisă 
tehnică reținem următoare
le gabarite : lungime 26.15 
m. lățime — 17,51 m. înăl
țime deasupra solului — 
15,3 m. greutate.— 850 tone; 
caracteristici tehnico-func- 
tionale : diametrul maxim 
de prelucrare cu portalul 
retras — 16 m. diametrul 
platoului — 10 m. turația 
platoului — de la 0,125 la 
12,5 rotații pe minut. înăl
țimea maximă a piesei de 
prelucrat — 5,5 m. greutatea 
maximă a acesteia — 400 
tone ; mișcările se fac în 
sistem hidrostatic, oe pernă 
de ulei sub presiune, ceea 
ce îi asigură randament 
înalt în condiții de consum 
energetic redus ; execută 
in regim automatizat, cu 
comandă numerică pe 5 
axe. operații de mare pre
cizie si deosebit de comple
xe — strunjire. frezare. ale- 
zare. găurire in coordonate, 
rectificare si filetare.

Bucuria pentru realizarea 
sarcinii încredințate a fost 
aureolată atunci de apre
cierea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la adresa con
structorilor notilui strung : 
„Cu asemenea oameni pu
tem realiza orice tip de 
mașini-unelte”. Această a- 
preciere stăruie puternic în 
inimile tuturor muncitori
lor si specialiștilor. Expe
riența acumulată este acum 
din plin folosită la reali
zarea mașinii nr. 2. Dar, 
dincolo de aceasta, ea se 
anunță cu atît mai valoroa
să cu cit poate fi fructifi
cată în asimilarea atitor 
altor produse noi. în pro
cesul realizării obiectivelor 
de amploare ne care Con
gresul al XII-lea al parti
dului le va înscrie în vii
toarele programe de dezvol
tare a economiei noastre 
naționale.

a tării. Prin acțiunile comune și 
stăruitoare ale consiliilor oameni
lor muncii, ale ofganizatiilor de 
partid si comisiilor pentru proble
me de export — sub îndrumarea 
permanentă, zilnică, a comitetelor 
județene de partid — trebuie să se 
ia toate măsurile impuse de asigu
rarea ritmică si integrală, in con
cordantă cu prevederile contractua
le. a fondului de marfă pentru 
export. Trebuie făcut totul pentru 
a se realiza în întregime aceste sar
cini. in fiecare zi. in fiecare uni
tate 1

Pornind de la situațiile concrete 
din întreprinderi, organele si orga
nizațiile de partid trebuie să ac
ționeze ca adevărate ..state majo
re" în unirea si concentrarea efor
turilor tuturor oamenilor muncii, a 
preocupărilor factorilor de răspun
dere din întreprinderi, centrale si 
ministere sure înfăptuirea riguroa
să, ritmică si integrală a olanului 
producției fizice ne acest prim tri
mestru al anului si. în ansamblu, 
pe întregul an. Acestea sînt sarcini 
economice primordiale. iijiediate 
ale activității în industrie si ele 
trebuie înfăptuite exemplar. în 
strînsă concordantă cu interesele 
economiei naționale.

învățămînt
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor de
pune cereri de înscriere pînă la 
10 aprilie 1979, la centrele mi
litare județene (de sector) pe 
raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, do
cumentele necesare pentru ad
miterea la concurs, disciplinele 
și probele concursului de admi
tere ' și alte detalii, cei intere
sați se pot adresa comandanți
lor de garnizoane și centrelor 
militare județene (de sector) pe 
raza cărora locuiesc.

cinema
• Police Python 357 : SCALA — 
15; 17,45; 20,30, BUCUREȘTI — 
14,45; 17,15; 20, FAVORIT — 14,45; 
17,15; 20.
• Expresul de Buftea : CAPITOL
— 14,45; 16,45; 18,45; 20,45, MO
DERN — 15; 17,30; 20.
• Cobra : LUCEAFĂRUL — 15;
17; 19; 20,45, FESTIVAL — 15; 17; 
19; 20,45.
• între oglinzi paralele : VICTO
RIA — 15; 17,30; 20, CIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Stepa : CINEMA STUDIO — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Soarta Aurei șl Argentinei : 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 14.30; 16,30; 18.30; 20,15. GRIVIȚA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, VOLGA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, MIO
RIȚA — 14,30: 16.30; 18,30: 20,30.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30;
18, Front în spatele frontului —
19,30 : DOINA.
• Al patrulea stol î CENTRAL —
15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 15;
17,30; 20.
• O simplă problemă de timp : 
FEROVIAR — 15,30; 18; 20,15, FLA
MURA — 15; 17,30; 20.
• Furtuni de vară ; DACIA — 
15; 17,30; 20.
• Poliția este învinsă : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș î BUCEGI — 15,30;
19, FERENTARI — 16; 19.
• Lanțul amintirilor î LIRA — 
14,30; 17,30; 20,15, POPULAR — 
14,30; 17,30; 20,15.
• Psycho — 11,45, Crimă și pe
deapsă (ambele serii) — 14, Man
taua — 18,30, La Nord spre Nord- 
Vest — 20,30 : CINEMATECA.
• Excursie ciudată ; DRUMUL ' 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• 80 de husari : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Drumuri în cumpănă : PACEA
— 15; 17,30; 20.
• Masca de apă : MELODIA —
15,15; 17,45; 20, GLORIA — 15;

I 17,30; 20.
• Avocata ! VIITORUL — 15,30
17,45; 20.
• Prefectul de fier : FLOREAS- 
CA — 15; 17,30; 20.
O Omul fără identitate : MUNCA
— 15; 17.
• Șeriful din Tennessee : AURO
RA - 15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 
17,30; 20.
• Sfirșitul „împăratului* * din tai
ga î FLACĂRA — 15; 17,30; 30.
• Aurul lui Mackenna : COSMOS

Competiția internațională de box 
„Centura de aur" a continuat miercuri 
dună-amiază pe ringul instalat la 
Palatul Sporturilor și Culturii din 
București cu a 5-a reuniune în care 
s-au disputat meciuri din cadrul ca
tegoriilor semimuscă. semimijlocie si 
miilociemică.

La categoria semimuscă. multiplul 
campion al României Alexandru Tu
rei, mai insistent în atac, a cîștigat 
clar la puncte (decizie 5—0) in fata 
bulgarului Nikola Petrov, iar Ion 
Boboc I-a întrecut, tot la puncte, pe 
Constantin Marcel. O victorie la limi
tă (decizie 3—2) a obținut Stefan 
Gerdel (R.D. Germană) în dauna lui 
Săli Adem (România).

Un meci interesant au furnizat 
Andres Aldama (Cuba) si Gheorghe 
Costache (România), victoria reve
nind la puncte experimentatului bo
xer cubanez. Ion Budușan l-a întrecut 
la puncte pe Gheorghe Simion, după 
o luptă frumoasă cu schimburi pu
ternice de lovituri. La categoria mij- 
locie-mică. Șura Deleaev (U.R.S.S.) 
l-a întrecut la puncte pe Vasile Gîr- 
gavu, iar Jiirgen Alms (R.D.G.) a ob
ținut victoria la puncte (decizie 3—2) 
în meciul cu Mihai Teofil.

Celelalte rezultate din gala da 
după-amiază : categ. semimuscă : Es
teban Santi (Cuba) cîștigă prin rănire 
la Yamakava Masataka (Japonia) : 
semimijlocie: Cornel Hoduț b.p. Teo
dor Spinu ; categ. mijlociemică : Ion 
Miron cîștigă prin neprezentarea Iul 
Alejandro Montoya ; Marcel Sirba 
întrece la puncte pe Nicolae Visan ; 
Marinică Ouatu învinge la puncte pe 
Costache Ciochină.

★
în gala de miercuri seară, la cate

goria muscă, unul din cele mai spec
taculoase meciuri l-au oferit Radu 
Daniel (România) și Kobo Kourichl 
(Japonia), victoria revenind pugilis- 
tului român. Alte rezultate la ca
tegoria muscă : J. Hernandez (Cuba) 
b.p. M. Vișan (România) ; A. Gerai- 
sa (Algeria) — b.p. N. Șchiopu 
(România) ; G. Govici (România) — 
b.p. Gh. Brumă (România). în limi
tele categoriei pană boxerul român 
Titi Cercel în. mare formă a obținut 
o victorie foarte rapidă, prin ko teh
nic în prima repriză în fata lui Șt. 
Atanasov (Bulgaria). Alte rezultate 
la aceeași categorie : K. Dieter 
(R.F.G.) b.p. I. Sandu (România) ; 
I. Lungu (România) b.p. V. Zbughin 
(România) ; J. Soliei (Cuba) învinge 
prin abandon în prima repriză pe 
V. Duchin (România).

— 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul Național București
(sala mică) : Alexandru Lăpuș- 
neanu — 19,30, (sala Atelier) :
Aventură in banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic in ciclul „Tineri dirijori". Di
rijor : Hori» Andreescu. Solist : 
Iosif Gerstenengst — 20.
.• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Cristian Brîncuși — 20.
• Opera Română : Don Quijote
— 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19.30.
O Teatrul Mic : Unchiul Vanla —
19.30.
• Teatrul de comedie : Cinema —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mizantropul — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Giulești): 
Noaptea păcălelilor — 19,30, (sala 
Majestic) : Serenadă tîrzie — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilesc 1" : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți !
— 17, Drag mi-e cîntecul și jocul
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ" — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 14 MARTIE 1979

Extragerea I : 35 20 1 21 16 6
Extragerea a Ii-a : 45 11 32 24 39 41

Cronica zilei
în zilele de 13 și 14 martie s-a 

aflat în vizită în țara noastră vice- 
ministrul afacerilor externe al Japo
niei, Masuo Takashima. Oaspetele a 
avut convorbiri la Ministerul Afa
cerilor Externe cu Vasile Gliga, ad
junct al ministrului. Au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea ra
porturilor bilaterale, precum și une
le aspecte ale situației internaționale 
actuale.

★
Ambasadorul Republicii Elene la 

București, Dimitri A. Papadakis. a 
oferit, miercuri după-amiază. un 
cocteil cu prilejul încheierii misiu
nii sale în Republica Socialistă 
România.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, alte per
soane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă rusă
17.45 Fotbal : Cehoslovacia — Spania, 

înregistrare de la Bratislava
18.30 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
18.45 Consultații juridice
19,05 Film serial pentru copii : „Poves

tiri din pădurea verde" (episodul 2)
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei In economie
20,10 Ora tineretului : „Față în față cu 

opinia publică"
21,00 Teatru scurt : „Lacrimi", de Vik

tor Rozov. Premieră TV
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,30 Telejurnal
20,00 Transmisiune directă a concertu

lui orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii. Dirijor : Cristian Brîn
cuși. Solistă : Viviane Martin. In 
pauză : • Telex • Publicitate 

22,00 Mai aveți o întrebare ?

vrem ea
Timpul ^probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 martie. în țară : Vremea va fi 
călduroasă în prima parte a interva
lului, apoi în curs de răcire, începind 
din vestul țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult horos în Banat, Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și nordul Mol
dovei, unde vor cădea ploi și vor avea 
și caracter de aversă. în rest, ploi izo
late. Vînt moderat cu intensificări lo
cale, mai ales în zona de munte, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor' fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar cele ma
xime între 5 și 15 grade, mai ridicate 
în primele zile în sudul țării, pînă la 
20 de grade. Dimineața, ceață locală, 
în București ; Vremea va fi călduroa
să în primele zile, apoi se va răci ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii, în 
a doua parte a intervalului. Vînt slab 
pînă la moderat din sectorul vestic.

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

FOTBAL: Ieri, la jocul selecfionabHilor box : „Centura de aur“
A început febra pregătirilor pentru 

marile și dificilele confruntări fotba
listice internaționale din această pri
măvară. Ieri, trei din cele patru 
loturi reprezentative au susținut noi 
meciuri de verificare : selecționata 
„A“ (programată să joace la 4 aprilie 
în compania echipei Spaniei) a pri
mit replica selecționatei olimpice 
(care va întilni Ia 18 aprilie echipa 
similară a Ungariei) ; selecționata de 
tineret a evoluat și ea la Cîmpina 
(1—0) cu „cadeții" din R.D. Germa
nă. (A patra reprezentativă, cea de 
juniori, abia s-a întors din R.D. Ger
mană, unde a susținut două jocuri 
amicale cu naționala respectivă a 
țârii gazdă : 1—0 și 0—3).

De la stadionul Republicii din 
Capitală, unde dimineața (la ora 11) 
s-au întîlnit primele două selecțio
nate, am plecat cu o dublă insatisfac
ție : una produsă de cițiva „tricolori", 
cealaltă de cițiva spectatori. Să ne 
explicăm...

în absența mai multor posibili ti
tulari (Dinu. Dumitru, Rădulescu, 
Iordănescu. Marcu, la „A". Cîrstea 
la olimpici — toți indisponibili 
medical), cele două loturi au ju
cat in următoarea componentă : 
Lung (Cristian) — Tilihoi, B. Gri- 
gore, Sameș, Vigu — Romilă. B6- 
loni. Bălăci — Crișan, D. Georges
cu (Voicilă), Cămătaru : dincolo. 
Coman — M. Zamfir, Ștefănescu. 
Nicolae. Ivan II (Purima) — Augus
tin. Bărbulescu, Iovănescu (Stoica) 
— Doru Nicolae (FI. Grigore). Radu 
II. Stan. Deci, in primul rînd. a fost 
regretul că formația tricolorilor n-a 
putut arăta cum va putea... arăta la 
4 aprilie, cînd nu ne vom mira dacă 
vom constata patru sau chiar cinci 
schimbări fată de ieri. Apoi, a fost 
insatisfacția produsă de jocul unor 
selecționați „A" : în timp ce se
lecționata olimpică juca vioi, ti
nerește. cu pressing prelungit si 
o circulație permanentă a jucă-

În cîteva rînduri
• Selecționatele de fotbal ale Ce

hoslovaciei și Spaniei au susținut un 
meci amical la Bratislava. Victoria 
a revenit fotbaliștilor cehoslovaci cu 
scorul de 1—0 (0—0). A înscris 
Masny, în minutul 86.

• La „Stadthalle" din Viena, in 
prezența a peste 4 000 de spectatori, 
au început întrecerile celei de-a 
19-a ediții a campionatelor mon
diale de patinaj artistic. După exe
cutarea figurilor impuse, in proba 
individuală masculină conduce cam
pionul european Jan Hoffmann

DIN VIATA PARTIDELOR DEMOCRATICE, PROGRESISTE
»■'

PARTIDUL MUNCITORESC NORVEGIAN:

Pentru un sistem trainic de securitate, 
pentru o largă colaborare internațională

Ultimul Congres al Partidului Muncitoresc Norvegian a aprobat un 
program de perspectivă, care stabilește liniile de acțiune in politica 
sa internă și externă. Redăm extrase din partea de politică externă a 
programului.

Prin politica sa internațională. 
Partidul Muncitoresc Norvegian do
rește să contribuie la crearea unei 
lumi in care toate popoarele să se 
bucure de libertate, dreptate socială 
și pace.

Resursele naturale ale Norvegiei din 
platoul continental, interesele noas
tre în zonele maritime nordice, po
ziția noastră economică, toate aces
tea impun ca Norvegia să ducă în 
continuare o politică externă activă.

Un obiectiv important al eforturi
lor forțelor Drogresiste internaționale 
îl constituie asigurarea pentru tăr ie 
in curs de dezvoltare și populația 
acestora, a independenței, a unor 
condiții mai bune de viată.

Raporturile dintre marile puteri, 
se spune în document, au o mare im
portanță pentru pacea și securitatea 
mondială. în același timp însă se 
impune sporirea rolului țărilor mici 
și mijlocii în viața internațională. 
Este în interesul acestora de a se 
întări capacitatea de decizie a O.N.U.

Documentul relevă în continuare 
că lichidarea decalajelor dintre țările 
sărace si tarile bogate este o sarcină 
principală a politicii internaționale a 
partidului. Conștiința de sine și so
lidaritatea dintre țările în curs de 
dezvoltare îsi găsesc expresia în 
cererea lor privind instituirea u- 
nei noi ordini economice. Tre
buie să se asigure țărilor in curs de 
dezvoltare Dreturi juste si mai sta
bile pentru mărfurile lor. suverani
tate în exploatarea si folosirea resur
selor proprii si un sistem economic 
international care să le apere inte
resele nați onale. în acest sens, pro
gramul relevă că Partidul Munci
toresc va sprijini cererea țărilor în 
curs de dezvoltare privind institui
rea unei noi ordini economice inter
naționale, prin activitatea Norvegiei 
în organizațiile internaționale și prin 
politica sa economică. Partidul do
rește exercitarea unui control adec
vat asupra activității marilor concer
ne internaționale. Prin intermediul 
unor acorduri între țările interesate, 
trebuie să se ducă o politică comu
nă față de aceste concerne. Totodată, 
partidul consideră că politica econo
mică a tuturor țărilor trebuie să 
aibă în vedere deplina folosire a 
forței de muncă și împărțirea dreap
tă a veniturilor. El consideră că re
giunile marine aflate în afara zo
nelor naționale trebuie să constituie 
un bun comun pentru toate țările.

Programul arată că relațiile Nor

torilor și a balonului, exprimîn- 
du-se ca o echipă omogenă, de 
partea cealaltă vedeam unsprezece 
fotbaliști care jucau lent și bătrî- 
nește, fiecare încereînd să realizeze 
ceva cărînd mingea cu sine prin efor
turi și acțiuni individuale. Mai ales 
după pauză, mijlocașii lotului „A“ 
au cedat complet inițiativa. în ase
menea condiții a fost de neevitat ca 
olimpicii să conducă și in joc și pe 
tabela de marcaj : 1—0 (Doru Nico
lae, min. 9) și 2—1 (Ivan II, min. 
38). Tricolorii au egalat pu greu, de 
fiecare dată : 1—1 (Cămătaru. min 
29) și 2—2 (Sameș, min. 47).

A doua insatisfacție a produs-o o 
parte din publicul spectator. Cum era 
de așteptat, la stadion au venit multi 
amatori de fotbal (aproape zece mii). 
Cițiva dintre ei însă, nesocotind ce 
înseamnă pentru lotul „A" absența 
jucătorilor indisponibili și neînțele- 
gînd caracterul de verificare al în- 
tîlnirii, și-au pierdut calmul și și-au 
dat drumul la gură, apostrofîndu-i 
grosolan pe jucători și pe antrenori 
— ceea ce nu a folosit nimănui. Dim
potrivă 1 Sigur, e bine să fim exi- 
genți și să-i cerem fotbalistului mun
că, gîndire tactică, joc bun. dăruire. 
Dar nimeni nu ne dă dreptul să-1 
jignim, să-l insultăm în gura mare. 
Chiar cînd, deși vrea să joace bine, 
joacă prost 1

Meciul de ieri a demonstrat încă 
o dată ceea ce tehnicienii noștri cu 
experiență susțin de mult : că parti
dele de verificare cu parteneri in
terni, în fața publicului bucureștean, 
nu-și ating scopul. Să sperăm, totuși, 
că, din punct de vedere tehnico-tac- 
tic, antrenorii echipelor reprezenta
tive au tras concluzii utile pentru 
buna pregătire a confruntărilor inter
naționale ce bat la ușă.

Gheorghe M1TRO1

(R. D. Germană) — 42,64 puncte, 
urmat de Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) 
— 42,40 puncte și David Santee 
(S.U.A.) — 40,56 puncte.
• Federația de sport din întreaga 

Chină a trimis o telegramă condu
cerilor organizațiilor sportive din 
provincia Taiwan, invitind sportivii 
din Taiwan să ia parte la cea de-a 
patra ediție a jocurilor sportive 
naționale, care vor avea loc în sep
tembrie la Beijing, transmite agen
ția China Nouă. 

vegiei cu țările în curs de dezvoltare 
trebuie să se extindă în continuare. 
Abordînd problema ajutorului de 
dezvoltare, programul relevă că Parti
dul Muncitoresc va acționa pentru 
creșterea cuantumului acestuia. Aju
torul trebuie să fie necondiționat și 
să se acorde în special acelor țări 
care duc o politică de dezvoltare, se 
află într-o situație grea din cauza 
unor aspecte geografice, politice sau 
de altă natură. Trebuie să se acorde 
un ajutor sporit mișcărilor din țările în 
curs de dezvoltare care luptă pentru 
democrație, eliberare națională și so
cială. Cu privire la politica de co
merț, Partidul Muncitoresc dorește 
să se asigure un acces mai mare pe 
piața norvegiană pentru j produsele 
finite și semifabricate ale țărilor în 
curs de dezvoltare și va contribui la 
întărirea pozițiilor acestor țări în or
ganizațiile economice internaționale.

Scopul fundamental al politicii de 
securitate, se arată apoi în docu
ment, este preîntîmpinarea războiu
lui și asigurarea dreptului Norvegiei 
de a se dezvolta conform dorinței 
proprii. Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa a constituit 
un pas intr-o direcție bună. Trebuie 
să constituie un obiectiv pentru Nor
vegia edificarea unui sistem de 
securitate mondială fără blocuri mi
litare si amenințarea armelor de dis
trugere în masă. în situația actuală. 
Norvegia trebuie să militeze activ 
pentru destindere, dezarmare și în
tărirea colaborării internaționale. Ea 
va acționa nentru transpunerea în 
practică a principiilor Actului final 
de la Helsinki, participind activ la 
eforturile pentru destindere si colabo
rare. controlul înarmărilor si redu
cerea reciprocă a armamentelor.

Soluții satisfăcătoare pentru pro
blemele fundamentale ale lumii nu 
pot fi găsite decît printr-o largă co
laborare internațională. întărirea co
laborării în cadrul organizațiilor in
ternaționale este de o importantă ho- 
tăritoare. De aceea, participarea Nor
vegiei la O.N.U. și în alte organiza
ții internaționale reprezintă o latură 
importantă a politicii externe nor
vegiene.

în ultima parte, programul se re
feră la colaborarea nordică pe multe 
planuri. Partidul Muncitoresc își 
reafirmă dorința de a acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a colaboră
rii strînse între țările nordice, direct 
și prin intermediul Consiliului Nor
dic și al diferitelor organe ale aces
tuia.

• URANIU ÎN ANZII 
CENTRALI. în zona peruană 
a Anzilor centrali au fost depis
tate importante zăcăminte de 
minereu de uraniu. Deși aceste 
rezerve se află în curs de eva
luare. potrivit aprecierilor pre
ședintelui societății naționale 
peruane ..Centronim". ele ar 
putea să confere tării sale un 
loc important in ierarhia Pro
ducătorilor sud-americani ai 
prețiosului minereu. Uraniul des
coperit se află în zăcămintul din 
Torofnocho. care conține argint, 
cupru și alte metale.

• „24 DE ISTORII". 
Recent, în R. P. Chineză a ieșit 
de sub tipar ultimul volum din- 

tr-o operă de mare întindere, 
care cuprinde istoria Chinei ne 
o perioadă de patru milenii. In
titulată ..24 de istorii", lucrarea 
și-a propus reeditarea principa
lelor lucrări de istorie a Chinei, 
incepind cu cele mai vechi și 
pînă la ultimul an de domnie al 
dinastiei Min (1368—1644). Cule
gerea celor „24 de istorii", fără 
precedent prin proporții — 3 249 
volume si 40 milioane de hiero
glife — si prin vastitatea cu
prinsului. consemnează eveni
mentele politice, economice, mi
litare si culturale de importantă 
majoră, răscoalele țărănești, ac
tivitatea productivă, invențiile 
si descoperirile științifice si 
tehnice. precum și legăturile 
Chinei cu alte țări. Ea conține, 
de asemenea, referiri și mate

rial faptic cu privire la țări 
străine. Timp de două de
cenii, un mare număr de 
istorici și cercetători din 20 
de institute, universități și e- 
dituri. au depus o muncă 
uriașă. comparînd diferitele 
ediții precedente și preiucrîn- 
du-le critic după crjterii știin
țifice unitare. A rezultat o lu
crare unică în genul său, redînd 
patrimoniului național un cor
pus istoric de inestimabilă va
loare.

• UN EVENIMENT 
REMARCABIL AL VIEȚII 
MUZICALE — așa este con
siderată de presa de speciali
tate prezentarea în premieră

mondială la Opera din Paris a 
operei „Lulu" de compozitorul 
austriac Alban Berg (1885 — 
1935). Opera, după cum se știe, 
rămăsese neterminată datorită 
decesului compozitorului, ver
siunile incomplete montate ul
terior cuprinzind doar două 
acte. Acum, după zece ani de 
muncă asiduă, compozitorul si 
șeful de orchestră austriac Frie
drich Cerha a terminat si cel 
de-al treilea act. pornind de la 
însemnările si fragmentele de 
partituri lăsate de Berg. Bazată 
pe lucrarea dramatică ..Cutia 
Pandorei" a lui Franz Wedekind, 
„părintele" expresionismului 

german, opera reconstituie des
tinul tragic al unei femei a că
rei frumusețe tulburătoare con
stituie pentru cei din iur. ca si 
pentru ea însăși, izvorul unui 
șir de nenorociri. La premieră, 
opera s-a bucurat de un mare 
succes, fiind apreciată ca ..ulti
ma mare capodoperă lirică a 
secolului nostru". (..Le Monde").

• EREDITATEA, ME
DIUL Șl INDIVIDUL. 
Americanii James Lewis si Ja
mes Springer, gemeni în vîrstă 
de 39 de ani. care au fost adop
tați de familii diferite încă din 

primele săptămîni de viată 
(despre care am relatat la a- 
ceastă rubrică), vor fi supuși 
unui studiu aprofundat de către 
o echipă de medici si psihologi 
de la Universitatea din Minne
sota (S.U.A.). Pe baza studiului 
respectiv urmează să se consta
te efectele exercitate de mediu 
și de ereditate asupra dezvol
tării individului. Gemenii, care 
s-au cunoscut de putină vreme, 
manifestă multe asemănări. Au 
aceleași preocupări — tîmplăria 
si desenul tehnic. Au fost că
sătoriți. dar au divorțat. îsi pe
trec vacantele în același loc — 
plaja din Florida. Au o talie 
asemănătoare, maniere si com
portări identice, se exprimă în 
același fel. Medicii și psihologii 
americani vor încerca să afle 

cum îsi rezolvă cei doi James 
anumite probleme, pentru a sta
bili astfel ce influentă a avut 
mediul asupra fiecăruia dintre 
ei.

® 70 DE ANI DE LA 
TRAVERSAREA CANA
LULUI MÎNECII CU A- 
VIONUL. Circa 50 de avioa
ne de toate tipurile vor parti
cipa la 25 Iulie a.c. la o cursă 
cu handicap între Anglia si 
continent, pentru a marca cea 
de-a 70-a aniversare de la pri
ma traversare a Mării Mînecii 
de către francezul Louis Ble- 
riot Aparatele vor trebui să de
coleze de la baza aeriană Biggin 
Hill, în comitatul Kent, și să 

aterizeze la Gând. In Belgia. 
Formula cu handicap a fost 
aleasă pentru a oferi toate șan
sele si celor mai „bătrine" a- 
vioane.

• IN JURUL LUMII 
CU BICICLETA. Un recOTd 
mai puțin obișnuit a repurtat 
Kadziro Hiraiama. locuitor din 
orașul japonez Kioto, in vîrstă 
de 37 ani. El a făcut o călăto
rie în jurul lumii cu bicicleta, 
care a durat șapte ani. în acest 
răstimp, călătorul ne două roti 
a străbătut cu încărcătura sa de 
200 kg o distantă de 66 000 km. 
Dar performanta constă nu atit 
în distanta parcursă, cît în fap
tul că voiajorul respectiv este 
și surd si mut.
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întreaga desfășurare a vieții inter
naționale evidențiază importanța re
glementării pașnice, prin tratative, a 
problemelor litigioase, a diferendelor 
și conflictelor dintre state, aceasta 
fiind o cerință fundamentală a nor
malizării vieții internaționale, a pro
movării destinderii și statornicirii 
unei păci durabile. Este un impor
tant proces pozitiv că in conștiința 
popoarelor se impune tot mai preg
nant faptul că problemele litigioase 
nu își pot găsi soluționări efective — 
nici echitabile, nici trainice — prin 
folosirea forței, ci numai și numai pe 
cale pașnică, pe calea rațiunii, prin 
reglementări politice.

Rezolvarea pe cale politică, prin 
tratative, a diferendelor dintre state 
reprezintă un principiu <le bază al 
dreptului internațional, consacrat in 
Carta O.N.U., in numeroase docu
mente contemporane. Soluționarea 
pașnică a diferendelor este o nece
sitate obiectivă a dezvoltării mon
diale contemporane. în condițiile 
in care, ca rezultat al dezvol
tării istorice, lumea de azi oferă 
imaginea unei mari diversități de 
state, deosebite ca dimensiuni, orin- 
duire social-politică, nivel de dezvol
tare economică, orientare politică, 
coexistența pașnică reprezintă un im
perativ primordial al umanității — 
iar soluționarea problemelor prin 
tratative este singura, absolut singu
ra modalitate de acțiune corespun
zătoare cerințelor coexistentei paș
nice.

Este știut că promovarea coexisten
tei pașnice presupune, în mod 
ineluctabil, așezarea la baza relațiilor 
dintre țări, indiferent de orinduire, 
mărime, stadiu de dezvoltare, a an
samblului unitar al principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, principii care 
se cer strict respectate între toate 
statele și față de toate statele. în a- 
ceastă privință, o deosebită însemnă
tate are principiul egalității suverane 
a statelor, pe baza căruia fiecare po
por trebuie, in cadrul raporturilor 
Internaționale, să beneficieze de
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ORIENTAL MIJLOCIU
• O declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Egiptului
• Guvernul israelian a aprobat ultimele două propuneri 
adresate de S.U.A. Egiptului și Israelului • „Iordania va

continua să acționeze în favoarea unei păci juste"
CAIRO 14 (Agerpres). — Agenția 

U.P.I., reluind agenția M.E.N., anun
ță că Ministerul Afacerilor Externe al 
Egiptului a dat, miercuri, publicității 
următoarea declarație : „Proiectul 
de tratat egipteano-israelian cuprinde 
interpretări și modificări ce au luat 
forma unor scrisori identice și a unui 
acord suplimentar. Aceste modificări 
au fost făcute la cererea negociatori
lor egipteni. A fost confirmată pro
blema legării tratatului de procla
marea autonomiei pe malul vestic 
al Iordanului și în Gaza. Această 
confirmare a fost făcută în pream
bulul tratatului. Dacă tratatul și in
strumentele de ratificare vor fi apro
bate de Adunarea Poporului a R.A. 
Egipt și Knessethul israelian. data 
aplicării va fi aceea a schimbului in
strumentelor de ratificare.

Tn cazul în care acest lucru va avea 
loc în luna aprilie, orașul El-Arish 
va reintra sub administrație egip
teană. terenurile petrolifere din Sinai 
vor fi restituite Egiptului, iar Israe
lul se va retrage, pînă la sfîrșitul 
acestui an, pe o linie care pornește 
de la El-Arish pînă la Ras Mohammed, 
în același timp, vor fi începute nego
cierile dintre Israel, Egipt și S.U.A. 
cu privire la stabilirea autonomiei în 
Gaza și pe malul vestic. După ce 
negocierile, vor fi încheiate, într-un 
termen de un an, pe malul vestic si 
în Gaza vor avea loc alegeri. Statele 
Unite vor lua parte la toate nego
cierile pentru punerea în aplicare a 
prevederilor tratatului.

Modificările și interpretările in
troduse în tratat afirmă angajamen
tul Egiptului față de națiunea arabă. 
Egiptul va continua să aibă dreptul 
de exploatare a bogățiilor sale pe
troliere. Nu a fost acordat nici un 
fel de privilegiu Israelului și nu i-a 
fost alocată nici o cotă.

Perioada ce urmează va fi cea mai 
dificilă, întrucît negocierile ce vor 
avea loc se vor axa pe stabilirea au
tonomiei și punerea în aplicare a ar
ticolelor din tratatul egipteano-israe- 
lian“.

Consiliul de Miniștri al Egiptului 
se va întruni joi într-o ședință ex
traordinară, sub președinția primului 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne, Mustafa Khalil, informează 
agenția M.E.N. Cabinetul egiptean,

Algeria își reafirmă atașamentul față de politica 
de nealiniere

Mesajul președintelui Benjedid Chadli adresat națiunii
ALGER 14 (Agerpres). — în pri

mul mesaj adresat națiunii, președin
tele Algeriei, Benjedid Chadli, a 
arătat că țara sa „va fi întotdeauna 
fidelă angajamentelor sale interna
ționale" și „va continua să meargă 
pe calea trasată de Houari Boume- 
diene : «atașamentul față de politica 
de nealiniere, sprijinirea mișcărilor

Nava cosmică „Progress-5“ a fost cuplata 
la complexul orbital „Saliut-6“ — „Soiuz-32“

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Miercuri, la ora 10.20, ora Mos
covei. nava cosmică automată de 
transport „Progress-5“ a fost 
cuplată de complexul orbital pi
lotat „Saliut-6“—„Soiuz-32“.

într-un comentariu privitor 
la cuplarea navei cosmice au
tomate de transport „Progress11 
cu tandemul spațial „Saliut"- 
„Soiuz11, agenția T.A.S.S. preci
zează că. pe lingă rezervele de 
combustibil, de apă, de alimente 
și de aparate, la bordul labora
torului orbital aflat in spațiu 
de peste un an și jumătate au 
fost aduse materiale și aparate 
care s-au epuizat, precum și 

„Ne pronunțăm hotărît pentru soluționarea, prin mij
loace pașnice, prin tratative între părțile direct interesate, 
a stărilor de încordare și conflict care mai dăinuie în diferite 
zone ale lumii - aceasta fiind, după cum arată însăși viața, 
singura cale ce poate duce la reglementări durabile".

NICOLAE CEAUȘESCU

precizează agenția, vă discuta proiec
tul tratatului de pace egipteano-is
raelian.

TEL AVIV. — Miercuri; guvernul 
israelian a aprobat ultimele două 
propuneri adresate Israelului și Egip
tului de către S.U.A. în legătură cu 
realizarea unui tratat de pace egip
teano-israelian. Potrivit unui anunț 
oficial din Tel Aviy, guvernul israe
lian urmează să se pronunțe dumi
nică asupra ansamblului tratatului.

Premierul Menahem Begin a de
clarat la postul de radio israelian că 
..în cazul în care guvernul Israelului 
va accepta ultimele propuneri ale 
președintelui Carter, iar Knessethul 
va aproba decizia guvernului, trata
tul de pace va putea fi semnat in 
următoarele zile, poate chiar la sfîr
șitul săptămînii viitoare". El a pre
cizat că, probabil, vor fi necesare 
două reuniuni ale guvernului pentru 
a se ajunge la o decizie definitivă 
asupra „ultimelor două probleme 
încă în suspensie".

„Nu voi încerca să influențez nici 
guvernul și nici Knessethul. Le voi 
explica pur și simplu situația, faptul 
că noi putem încheia cu cel mai 
mare dintre statele arabe nu un acord 
interimar sau o încetare a focului, ci 
un adevărat tratat de pace. Evident 
— a precizat Begin — în cazul în 
care Knessethul respinge textul tra
tatului, guvernul va trebui să de
misioneze".

AMMAN. — într-o declarație fă
cută în cursul unei reuniuni speciale 
a Consiliului de Miniștri iordanian 
consacrată examinării ultimelor evo
luții ale situației din Orientul Mij
lociu, regele Hussein a subliniat că 
..Iordania va continua să acționeze 
in favoarea unei păci juste in cadrul 
unei reglementări globale a situației 
la care să participe toate țările im
plicate în conflictul din Orientul 
Mijlociu". „Această soluție, a adău
gat el. trebuie să fie bazată pe retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate, inclusiv orașul Ieru
salim, și restabilirea drepturilor na
ționale ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul său la autodeter
minare".

de eliberare națională, a dreptului 
popoarelor la autodeterminare și de 
a dispune suveran de bogățiile lor, 
de promovare a unei lumi mai bune 
în care să troneze pacea și drepta
tea»". Chadli a arătat, totodată, că 
va veghea la aplicarea strictă a le
galității.

unele materiale care nu au 
existat încă în momentul lan
sării lui „Saliut-6“. Printre * 
aparatele noi aduse în Cos
mos se numără un receptor de 
televiziune pentru recepționa- 
rea în spațiu a emisiunilor te
leviziunii centrale sovietice, cit 
și unor programe speciale prin 
care cosmonauta vor putea 
primi diferite scheme tehnice 
sau copii ale fotografiilor pe 
care ei le-au trimis pe Pămint. 
lie asemenea, au fost aduse a- 
parate pentru semnalizarea a- 
pariției de oxid de carbon in 
atmosfera laboratorului spațial.

aceleași condiții în exercitarea atri
buțiilor și promovarea intereselor 
sale legitime. Promovarea ansamblu
lui acestor principii, concepute ca 
un tot unitar și indestructibil, repre

REGLEMENTAREA PAȘNICĂ, PRIN TRATATIVE, 
A LITIGIILOR DINTRE STATE- 

imperativ al destinderii și apărării păcii în lume
zintă cerința hotărîtoare pentru 
realizarea dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpin pe destinele proprii, 
de a-și organiza viața potrivit 
voinței și intereselor sale legitime, 
fără nici un amestec din afară, pen
tru evitarea conflictelor, dezvoltarea 
unor relații pașnice, de încredere, în
țelegere și colaborare internațională.

Corolarul firesc, metoda practi
că de acțiune care decurge din 
aceste principii este tocmai re
zolvarea pe cale pașnică, prin tra
tative, a tuturor problemelor ce 
apar intre state. Este evident că 
aceasta reprezintă singura cale, sin
gura metodă conformă cu cerințele 
consolidării destinderii internaționa
le. Orice recurgere la forță, la arme, 
pentru rezolvarea problemelor, in 
orice parte a lumii, nu poate decit 
să compromită acest curs, să pro
voace încordări, să agraveze clima
tul politic internațional — în timp 
ce soluționarea problemelor prin 
tratative, însemnind stingerea foca
rului de conflict, favorizează promo
varea destinderii, reducerea tensi
unii.

Viața însăși demonstrează că a- 
ceastă metodă de soluționare a pro
blemelor este, în același timp, sin

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 14 (Agerpres). — To

varășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care la invi
tația Prezidiului C.C. al U.C.I. a făcut 
o vizită în R. S. F. Iugoslavia, a fost 
primit de tovarășul Stane Dolanț, 
secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I. 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise un salut frățesc, cele mai 
bune urări de sănătate tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I., și 
urări de noi și însemnate succese po
poarelor iugoslave vecine și prietene.

Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul 
Stane Dolanț a rugat să se transmită, 
în numele tovarășului Iosip Broz 
Tito, un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire to
varășului Nicolae Ceaușescu, de noi 
și însemnate succese în activitatea sa 
în fruntea partidului și statului.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, de deplină înțelegere 
reciprocă.

PREȘEDINTELE [MIRATELOR ARABE UNITE A PRIMIT 
PE VICEPRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMAN

ABU DHABI 14 (Agerpres). — 
Președintele Emiratelor Arabe Unite, 
șeic Zayed Bin Sultan-Al Nahayan, 
a primit, la 14 martie, pe tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice Inter
nationale.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a fost transmis președin
telui Emiratelor Arabe Unite un me
saj de salut. împreună cu urări de să
nătate si fericire, de progres și pros
peritate popoarelor Emiratelor Arabe 
Unite.

Mulțumind pentru mesaj, șeicul 
Zayed Bin Sultan-Al Nahayan a 
transmis..la rîndul său. președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimente de 
prietenie si respect, dorința de a dez
volta relațiile cu România pe mUlti-

BAGDAD

întrevederi ale ministrului
BAGDAD 14 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, și Saadoun 
Ilammadi. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Irak. Cei doi mi
niștri au exprimat hotărîrea celor 
două state de a acționa în comun 
pentru intensificarea cursului ascen
dent al conlucrării reciproc avanta
joase româno-irakiene în diverse do
menii. Totodată, a fost reafirmată 
dorința celor două părți de a lărgi 
colaborarea dintre România și Irak 
în viața internațională în interesul 
întăririi păcii și securității în lume, 
al egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale. al neaitlestecului în treburile 
interne, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice. în acest sens, se 
va intensifica schimbul de experiență, 
vizite reciproce de delegații pentru 
o mai bună cunoaștere și conlucrare.

Dezvoltarea relațiilor româno-libiene
TRIPOLI 14 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Pătan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul aprovizionă
rii tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, s-a în
tîlnit, la 14 martie, cu Ezzedin Al 
Mabruk. secretar (ministru) al petro
lului din Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, președintele păr
ții libiene în Comisia mixtă româno- 
libiană de cooperare economică si 
tehnico-științifică. A avut loc un 

gura conformă cu interesele fiecă
rui popor, cu aspirațiile sale de dez
voltare și progres economico-social. 
Fiecare popor are dreptul la pace, 
dreptul de viată, dreptul de a-și con

sacra resursele și energia progresu
lui economico-social. dreptul de a 
beneficia de condițiile de liniște fa
vorabile dezvoltării sale pe calea ci
vilizației. De aici decurge si dreptul 
său sacru imprescriptibil de a evita 
suferințele și distrugerile provocate de 
conflicte și războaie, de a-și so
luționa problemele internaționale pe 
cale pașnică, popoarele fiind cele in 
drept să găsească, prin tratative, so
luțiile concrete pentru rezolvarea li
tigiilor și apărarea păcii. Numai si 
numai această cale poate asigura 
condițiile necesare înfăptuirii progra
melor de construcție pașnică, consa
crării tuturor resurselor și energii
lor înfloririi țării și ridicării nive
lului de trai al popoarelor.

Se cuvine, de asemenea, subliniat că 
metoda negocierilor, a tratativelor paș
nice este singura care poate asigura 
soluții reale, durabile, trainice. Ea 
facilitează o examinare cuprinzătoare 
a problemelor deschise, apropierea 
punctelor de vedere, obținerea de 
consensuri, aiungerea la soluții re
ciproc acceptabile. Actionindu-se pe 
această cale se evită permanentizarea 
sau adîncirea surselor de conflict, se 
asigură apropierea popoarelor res
pective, netezirea terenului pen
tru dezvoltarea unor sentimente prie-

La primire a participat Vlado 
Ianjici, secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I.

★
în timpul vizitei la Belgrad, tova

rășul Virgil Cazacu a avut convor
biri cu tovarășul Aleksandar Grlici- 
kov, membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
informare reciprocă privind preocu
pările pe plan intern ale celor două 
partide și țări și au fost trecute în 
revistă stadiul relațiilor bilaterale, 
apreciindu-se că ele se dezvoltă In 
spiritul înțelegerilor dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale mișcării comuniste 
și muncitorești șl ale situației inter
naționale.

La discuții au participat Vlado 
Ianjici, Bora Milosevici, adjunct al 
șefului Secției pentru relații și legă
turi externe a Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

La întrevederi a fost prezent am
basadorul român la Belgrad. Nicolae 
Mihai, 

ple planuri. în avantajul celor două 
țări.

în timpul întrevederii au fost abor
date problemele dezvoltării schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice dintre cele două țări, precum șl 
unele aspecte de interes reciproc ale 
vieții Internationale.

La Întrevedere ■ participat Con
stantin Căruntu, ambasadorul Româ
niei în Kuweit.

★
în aceeași zi. viceprim-ministrul 

român a avut convorbiri cu șeic 
Hamdan Bin Muhammed Al Naha
yan, viceprim-ministru, cu șeic 
Sultan Bin Ahmed Al Muala, mi
nistrul comerțului și eoonomiei. și cu 
șeic Tahnoun Bin Mohammed Al Na
hayan, președintele Companiei na
ționale de petrol din Abu Dhabi.

de externe al României
Ministrul afacerilor externe al 

României a avut o lntîlnire de lucru 
cu Tayeh Abdul Karim, ministrul 
irakian al petrolului. A fost eviden
țiată hotărîrea comună de a extinde 
conlucrarea fructuoasă dintre cele 
două țări in domeniul explorării și 
valorificării resurselor petroliere, pre
cum și al formării cadrelor de spe
cialitate.

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, s-a întîlnit la sediul 
conducerii naționale a Partidului So
cialist Arab Baas cu Munif Al-Razzaz, 
secretarul general adjunct al parti
dului. în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, s-a făcut o informare reci" 
procă asupra preocupărilor actuale 
ale celor două partide. Cu acest pri
lej, s-a convenit trecerea Ia stabilirea 
unui program de colaborare între cele 
două partide.

schimb util de păreri referitor la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

De asemenea, viceprim-ministrul 
român a avut întîlniri cu Abu Bakr 
Sharif, secretar al Comitetului So
cialist general al Poporului pentru 
economie, și cu Omar Muntaser, 
secretar (ministru) pentru industrie.

întâlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

> 
tenesti. de stimă si conlucrare re
ciproc avantajoasă. în acest fel. 
odată cu o reală soluționare a Pro
blemelor in dispută, negocierile 
creează condiții pentru apropiere si 
înțelegere, pentru o îmbunătățire de 
ansamblu a relațiilor bilaterale, pen
tru o evoluție sănătoasă de viitor a acestora.

Experiența vieții internaționale ilus
trează că nu există probleme liti
gioase, situație conflictuală, indiferent 
cit de complicată și dificilă ar fi. 
care să nu-si poată găsi solutionarea 
prin negocieri politice. Este adevărat 
că in lumea contemporană sînt 
numeroase probleme, unele deosebit 
de complexe sau dificile, ca rezultat 
al perioadei îndelungate a do

minației imperialiste și colonialiste, 
al altor fenomene negative ; există 
probleme litigioase izvorîte din con
tradicții între state — unele dintre 
acestea vizează probleme legate de 
procesul de constituire a noilor state 
și de afirmare a națiunilor, altele se 
referă la deosebiri de vederi in legă
tură cu modul de abordare a unor 
probleme internaționale. Dar toate 
aceste probleme, fără nici uu fel de 
excepție, indiferent de natura sau lo
cul lor de manifestare, indiferent de 
zona sau regiunea unde se produc, 
își pot găsi soluționare prin tratative.

Firește, dat fiind caracterul com
plex al unora din aceste probleme, 
soluționarea lor presupune eforturi 
răbdătoare, perseverente ; chiar dacă 
nu se poate ajunge dintr-o dată la 
rezolvarea problemelor, orice pas 
întreprins în această direcție își are 
importanta sa, poate contribui la ne
tezirea terenului pentru obținerea 
unor soluții de ansamblu, cuprinză
toare — si. în acest fel. de o mare 
trăinicie. în acest sens, este im
portant ca în cursul negocieri
lor. dacă sau atunci cînd apar difi
cultăți. să nu se producă rupturi, 
întreruperea contactelor, ci. dimpo
trivă. să se facă totul pentru ieșirea 
din orice impas, pentru progresul

Vizita delegației
M.A.N. în Costa Rica

SAN JOSE 14 (Agerores). — Dele
gația Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N., care efec
tuează o vizită în Costa Rica la invi
tația Adunării Legislative a acestei 
.țări, a fost primită de Rodrigo Ma
drigal Nieto, președintele forului le
gislativ costarican.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații existente între 
Adunarea Legislativă din Costa Rica 
si Marea Adunare Națională din Re
publica Socialistă România, precum 
si rolul si contribuția celor două par
lamente la dezvoltarea si diversifi
carea legăturilor reciproce, la apă
rarea independentei si suveranității 
naționale, la menținerea păcii în 
lume.

Agențiile de presă

transmit:
0 expoziție de produse 

chimice românești, organizată 
de întreprinderile „Chimimport- 
export" și „Danubiana", s-a deschis 
la Beijing (R.P. Chineză). Sînt expu
se o gamă de produse reprezentative 
ale industriei noastre chimice — pro
duse sodice, fire și fibre sintetice, 
îngrășăminte chimice, mase plas
tice, medicamente, articole cosme
tice și de parfumerie, lacuri și 
vopsele, detergenți și altele.

încheierea convorbirilor 
cehoslovaco-austriece. La 
14 martie, la Praga s-au încheiat con
vorbirile între Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Cehoslova
ce. și președintele Austriei. Rudolf 
Kirchschlaeger. aflat în vizită oficia
lă în Cehoslovacia. în aceeași zi, la 
Praga a avut loc semnarea unei noi 
convenții consulare și a unui acord 
de asistentă în domeniul veterinar 
între cele două țări.

Acorduri sovieto-indie- 
jjg. La 14 martie, primul ministru al 
Indiei. Morarj! Desai, și Alekșei Ko- 
sîghin. ^președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. au semnat la 
Delhi programul de colaborare eco
nomică. comercială și tehnico-stiinți- 
fică dintre cele două țări De urmă
torii 10—15 ani. Ei au semnat, de 
asemenea, acordul indiano-sovietic 
de cooperare în domeniul științei 
medicale și sănătății. Au fost sem
nate si un program de schimburi 
culturale, precum și în domeniul 
științei și învătămîntului si un acord 
privind suplimentarea livrărilor re
ciproce la unele categorii de mărfuri.

Premierul grec va vizita
Primul ministru alIugoslavia.

Republicii Elene, Constantin Kara
manlis, va efectua o vizită în Iu
goslavia. începînd de la 16 martie 
a.c., unde va avea convorbiri cu 
președintele Iosip Broz Tito și cu 
alte oficialități ale țării-gazdă.

In dezbaterea Bundesta-
gului. Un număr de 208 deputați
social-democrați și șapte deputați li- 
ber-democrați din R.F. Germania au 
prezentat, miercuri, în Bundestag, un 
proiect de lege care prevede abolirea 
termenului de prescripție a crimelor 
comise de naziști și a crimelor de 
război.

Accident aviatic. Un avlon 
de pasageri de tip ,.Boeing-727“, 
aparținînd companiei iordaniene de 
transporturi aeriene, ,s-a prăbușit pe 
aeroportul din Doha, în momentul în 
care se pregătea de aterizare. în tim
pul catastrofei, 43 de persoane aflate 
la bord și-au pierdut viața. 23 au su
praviețuit. fiind rănite.

negocierilor și încununarea lor de 
succes. Experiența internațională a 
dovedit, nu o dată, că probleme din 
cele mai spinoase, cronicizate în timp, 
rezultat al unor antagonisme profun
de dintre state, si-au putut găsi so
luționări convenabile pe calea trata
tivelor.

Condiția esențială este să se 
manifeste voința politică necesară în 
acest scop, pornindu-se de la intere
sele fundamentale ale popoarelor im
plicate. ale întregii umanități, de 
la comandamentele supreme ale păcii 
și destinderii internaționale. Impor
tant este ca tratativele să se desfă
șoare in spirit constructiv, de stimă si 
respect mutual, să se dea dovadă de 
receptivitate, comprehensiune și înțe

legere f^ță de punctul de vedere al 
fiecăruia, deoarece numai astfel se 
poate aiunge la rezolvări reciproc 
acceptabile. Și chiar dacă drumul în
țelegerii va întîmpina dificultăți, in
teresele păcii cer ca părțile să ma
nifeste calm, răbdare și perseveren
tă. să meargă neabătut numai și nu
mai pe această cale.

Este de la sine înțeles că rezol
varea reală, eficientă, trainică a di
ferendelor ce opun un stat altui stat 
poate fi realizată numai prin aportul 
constructiv și participarea in condiții 
de deplină egalitate a tuturor părților 
interesate, în spiritul respectului față 
de dreptul fiecăruia de a-si sus
ține interesele, de a-și spune cuvîntul 
asupra chestiunilor care îl privesc în 
mod direct, ca si a tuturor proble
melor ce confruntă lumea con
temporană.

Este imperios necesar ca toti cei 
direct implicați în conflict să se 
așeze fată în fată la masa tratative
lor. să-și susțină punctele de, ve
dere si interesele, excluzîndu-se orice 
amestec în treburile interne ale sta
telor respective. Țărilor terte le 
revine îndatorirea să nu întreprindă 
nimic de natură a perpetua conflic
tele sau agrava situația, să aducă in-

Desființarea CENTO-o vie ilustrare 
a anacronismului blocurilor militare, 
a cerințelor obiective ale destinderii 

si păcii
Pakistanul și Iranul au anunțat 

luni în mod oficial hotărîrea lor 
de a se retrage din Organizația 
Tratatului Central (CENTO), ceea ce 
înseamnă, practic, desființarea orga
nizației. Așa cum se știe. CENTO a 
constituit o alianță politico-militară, 
formată din Anglia, Iran. Turcia și 
Pakistan cu participarea Statelor 
Unite. Și se poate spune că în de
cursul întregii sale existențe, in ca
drul pactului CENTO s-au manifes
tat acute contradicții, formulîndu-se 
cereri tot. mai insistente ale unor țări 
membre în sensul lichidării acestui 
bloc militar și înlocuirii luj printr-o 
politică de promovare a unor relații 
de cooperare pașnică în regiune.

Acum, ca încununare a acestui pro
ces. retragerea formală a Pakistanului 
și Iranului marchează desființarea 
CENTO, ceea ce dovedește, încă o 
dată, că politica de blocuri și pacte 
militare nu mai corespunde sub nici 
o formă actualelor condiții Interna
tionale, schimbărilor care s-au pro
dus pe arena mondială, aspirațiilor și 
luptei popoarelor pentru destindere, 
înțelegere și colaborare interna
țională. Este semnificativă in acest 
sens declarația guvernului iranian, 
care arăta recent că Iranul refuză să 
mai îndeplinească rolul de „jandarm 
al regiunii".

Aceste măsuri nu exprimă tendințe 
de renunțare la colaborare între sta
tele respective, ci. dimpotrivă, ele au 
fost însoțite de declarațiile țărilor 
amintite care au exprimat hotărîrea 
lor de a Intensifica cooperarea regio
nală. de a dezvolta pe baze noi rela
țiile de conlucrare dintre ele. tn 
acest sens este semnificativă De
clarația Ministerului de Externe al 
Turciei, care arăta că in condițiile în 
care CENTO își încetează efectiv 
funcția, pentru Turcia este impor
tant să fie continuate relațiile cu Pa
kistanul și Iranul, bazate pe deplină 
încredere, pe prietenie și fraterni
tate tradițională, relevînd necesitatea 
de a se intensifica cooperarea in ca
drul Organizației Regionale pentru 
Dezvoltare.

Hotărîrea de desființare a CENTO 
deschide perspectiva angajării țărilor 
respective într-o politică nouă, de 
destindere și pace, de relații bazate 
pe deplină egalitate în drepturi — 
politică ce corespunde cerințelor vie
ții internaționale, necesităților întă
ririi destinderii. încrederii si colabo
rării intre toate statele lumii.

Este bine cunoscut că blocurile și 
pactele militare s-au născut într-o 
perioadă istorică cu caracteristici dis
tincte — perioada „războiului rece", 
perioadă de încordare si tensiune in
ternațională. de manifestare, sub di
ferite forme, a politicii imperialiste 
de dominație si asuprire, de forță si 
amenințare cu forța la adresa popoa
relor dornice să-si asigure si să-si 
consolideze independenta națională, 
să se dezvolte, liber pe călea, progresu
lui economic și social.

Născute în condițiile specifice 
acestei perioade, intreaga existență a 
blocurilor a purtat pecetea acestor 
condiții revolute, depășite, a fost 
marcată de trăsăturile încordării — și 
din această Cauză a continuat să 
exercite o influentă negativă asupra 
cursului vieții internaționale, gene- 
rînd neîncredere și animozitate între 
state, frînînd procesele înnoitoare, 
cursul destinderii. Tn același timp, s-a 
dovedit că crearea blocurilor militare, 
departe de a contribui la cauza secu
rității internaționale, a constituit o 
frină si un impediment în calea unei 
politiei de largă colaborare între sta
te. un factor negativ, de natură să 
afecteze promovarea coexistentei 
pașnice între țări cu orînduiri socia
le diferite, conlucrarea internaționa
lă pentru soluționarea marilor pro
bleme cu care este confruntată epo- 

treaga lor contribuție la apropierea 
și Înțelegerea părților implicate. în 
acest sens. Organizația Națiunilor U- 
nite oferă un cadru propice pentru a 
stimula reglementarea pe cale paș
nică. prin tratative, a tuturor dife
rendelor care apar între state.

In deplină concordanță cu orien
tările fundamentale ale politicii sale 
externe — stabilite in Programul 
partidului, în hotărîrile Congresului 
al XI-lea — Romania a militat și mi
litează neobosit pentru stingerea tu
turor focarelor de încordare și con
flict. pentru reglementarea exclusiv 
prin negocieri politice a diferendelor 
intre state, a tuturor problemelor in
ternaționale. pentru abolirea defini
tivă a forței și amenințării cu forța 
în cazul apariției unor litigii intre 
state. Fată de oricare asemenea con
flicte. România s-a pronunțat cu neslă
bită energie, cu perseverentă de fier, 
întotdeauna, in absolut toate împre
jurările, indiferent de locul sau mo
mentul în care s-a ivit un diferend 
sau o problemă litigioasă, indiferent 
de natura acestora, pentru rezolvarea 
lor exclusiv pe cale pașnică, prin me
toda tratativelor. „ROMÂNIA — sub
linia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— SPRIJINĂ FERM SOLUTIONA
REA TUTUROR PROBLEMELOR PE 
CALEA TRATATIVELOR DINTRE 
STATE. NOI CONSIDERAM CA. IN 
ÎMPREJURĂRILE DE ASTĂZI, CÎND 
FORȚA ARMELOR DE DISTRUGE
RE ESTE ATÎT DE MARE. NU E- 
XISTA O ALTĂ CALE PENTRU SO
LUTIONAREA PROBLEMELOR DIN
TRE STATE DECÎT CEA A TRATA
TIVELOR".

Această poziție consecventă, con
tribuția activă a țării noastre la so
luționarea pe căi politice a diferen
delor dintre state, a tuturor proble
melor internaționale au avut și au o 
largă rezonanță pe plan mondial, con
stituind unul din izvoarele principale 
ale prestigiului și considerației de 
care România și președintele ei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se bucură 
in rindul cercurilor largi ale opiniei 
publice internaționale, al tuturor for
țelor interesate in dezvoltarea inde
pendentă a popoarelor, în consolida
rea păcii, în progresul întregii 
omeniri.

Interesele vitale ale omenirii cer 
unirea eforturilor tuturor forțelor so- 
cial-politice înaintate, ale partidelor 
comuniste, țărilor socialiste, ale ma
selor celor mai largi, ale tuturor po
poarelor lumii, ca făuritoare ale is
toriei. pentru reglementarea politică 
a diferendelor dintre state, acesta 
fiind un imperativ absolut pentru 
cauza destinderii, păcii și securității 
internaționale.

Radu BOGDAN 

ca noastră. în același timp, existen
ta blocurilor a constituit un factor 
de stimulare și intensificare conti
nuă a cursei înarmărilor, de între
cere militară pentru obținerea su
premației prin crearea de noi și noi 
mijloace de distrugere, generînd 
astfel grave pericole la adresa a 
înseși acestor state, ca și a păcii 
mondiale.

Evoluția vieții internaționale a 
pus tot mai puternic în evidență ne
cesitatea obiectivă și, in același 
timp, posibilitatea realistă a coexis
tenței pașnice, a conviețuirii și co
laborării intre țări diferite ca orin
duire. mărime și potențial, a sub
liniat și mai pregnant că existenta 
blocurilor și pactelor militare re
prezintă un profund anacronism, o 
puternică frînă în calea procesului 
de destindere și întărire a păcii.

Viața. faptele. realitățile de
monstrează că renunțarea la blocuri 
este o cerință imperioasă a dezvol
tării unei vieți internaționale sănă
toase. o cerință legică a promovării 
unei politici de destindere, secu
ritate si largă colaborare între toate 
națiunile lumii. Iată de ce se poate 
spune că desființarea blocurilor mi
litare. departe de a atrage după sine 
o diminuare a securității popoarelor, 
este de natură să contribuie Ia crea
rea si statornicirea unui climat ^'"si
guranță si încredere, favorizind » ro- 
gresul destinderii internaționale. ,A- 
semenea măsuri dau expresie con
vingerii tot mai larg împărtășite de 
nopoare că adevărata securitate rezi
dă nu in existenta blocurilor militare, 
ci. dimpotrivă, in așezarea raporturi
lor dintre state pe baze noi. in 
respectarea strictă a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța — 
singurele principii care pot să asi
gure înfăptuirea în viată a dreptului 
iot de a fi stăpîne în propria tară, 
pe propriile destine. Iată de ce des
ființarea blocurilor militare este o 
necesitate imperioasă a promovării 
unei politici noi, de încredere și res
pect între națiuni, o condiție esenția
lă a îmbunătățirii climatului politic 
general, a dezvoltării popoarelor pe 
calea progresului și civilizației, la 
adăpost de orice amestec, agresiune 
’sau presiuni din afară.

Desființarea pactului CENTO nu 
constituie un caz singular; după cum 
se știe, in iunie 1977 s-a dizolvat or
ganizația Tratatului Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.). și alte grupări militare 
care și-au dovedit, de asemenea, ana
cronismul și caracterul nefast — a- 
ceastă evoluție fiind o expresie con
cludentă a voinței și aspirațiilor de 
pace și destindere de pe toate con
tinentele, inclusiv din Europa.

Viata demonstrează astfel, pe de
plin. justețea poziției României socia
liste care, militind consecvent pentru 
înfăptuirea unei securități trainice Iii 
Europa si în lume, a subliniat si sub
liniază permanent că desființarea 
blocurilor militare constituie una din
tre cerințele importante ale dezvol
tării cursului spre destindere si cola
borare internațională. în acest sens. 
România a subliniat cu fermitate, in 
nenumărate rinduri. caracterul peri
mat al blocurilor militare, a arătat 
că perpetuarea lor nu corespunde 
condițiilor lumii de azi. nu este in 
concordantă cu procesele destinderii, 
ou cerințele făuririi unor noi relații 
interstatale, bazate pe deplină egali
tate. stimă si respect intre națiuni. 
Așa cum arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
„ÎN CADRUL MASURILOR ME
NITE SA ÎNTĂREASCĂ SECU
RITATEA INTERNAȚIONALĂ. UN 
ROL IMPORTANT AR AVEA 
LICHIDAREA BLOCURILOR MILI
TARE DE PE TOATE CONTINEN
TELE. AVÎND ÎN VEDERE CA DES
TINDEREA INTERNAȚIONALĂ IM
PUNE CU STRINGENTA DEPĂ
ȘIREA POLITICII DE BȚiOfk Șl 
INSTAURAREA UNOR /*¥A țH 
NOI, DE COLABORARE ȘI "ÎNȚE
LEGERE ÎNTRE TOATE NAȚIU
NILE".

Pornind de la acest imperativ, 
de la obiectivul edificării securității 
europene și dezvoltării cooperării pe 
continent. România, alături de cele
lalte țări socialiste membre ale Tra
tatului de la Varșovia s-au pronun
țat cu nenumărate prilejuri, in do
cumente oficiale — inclusiv cu 
ocazia recentei Consfătuiri a Comi
tetului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia — pentru măsuri 
efective de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa, de natură să 
stimuleze increderea între state și. in 
acest cadru, să se ajungă la desfiin
țarea concomitentă a Pactului 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșo
via. Fără îndoială că un asemenea 
curs. înscriiridu-se în evoluția, pozi
tivă a evenimentelor, ar contribui in 
mod substanțial la promovarea telu
rilor destinderii și securității pe con
tinentul nostru și in intreaga lume.

Interesele reale ale popoarelor re
clamă tocmai de aceea ca toate sta
tele. forțele sociale înaintate, opinia 
publică mondială să acționeze con
secvent, să facă totul pentru abolirea 
definitivă a blocurilor, a tuturor re
ziduurilor vechii politici de „război 
rece", pentru a impune statornicirea 
unor relații noi. de egalitate și res
pect reciproc între națiuni, pentru 
promovarea destinderii, asigurarea 
păcii si colaborării in intreaga Iunie. 
Apare tot mai evident că desființa
rea blocurilor militare reprezintă o 
parte integrantă a procesului de a- 
flrmare a unei politici noi. de cola
borare si destindere, de întărire a 
securității Si independentei popoare
lor. de făurire a unei lumi mai bune 
și mai drepte, a păcii și înțelegerii 
între toate națiunile.

Noi acte agresive 
ale rasiștilor de la Pretoria 

împotriva Angolei
MAPUTO 14 (Agerpres). — Uni

tăți ale armatei rasiștilor de la Pre
toria au întreprins un atac împotriva 
unei tabere de refugiati namibieni 
aflate pe teritoriul Angolei. Atacul 
a fost comis simultan de forțe ar
mate aeriene și terestre — s-a anun
țat oficial in capitala Mozambicului.
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