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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
A PRIMIT PE PRIMUL MINISTRU AL

REPUBLICII ELENE, CONSTANTIN CARAMANLIS

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Agenției portugheze de presă „ANOP“

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe primul 
mJ nistru al Republicii Elene, Con- 
'iitntin Caramanlis.

în cadrul întrevederii, s-a apreciat 
cu satisfacție că relațiile de priete
nie și conlucrare tradițională stator
nicite între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă au că
pătat, în ultimii ani, o amploare 
deosebită. A fost subliniat rolul im
portant pe care l-au avut în dezvol
tarea și diversificarea acestor ra
porturi vizita în Grecia a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din 1976, intil- 
nirile din ultimii ani cu premierul 
Constantin Caramanlis, ele dind un 
puternic imbold colaborării econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două țări, precum și con
lucrării României și Greciei pe plan 
internațional.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Constantin Cara
manlis au analizat noi domenii și 
modalități de extindere și aprofun
dare a conlucrării dintre România și 
Grecia pe multiple planuri, expri- 
mîndu-și convingerea că aceasta ser
vește intereselor celor două țări și 
popoare, cauzei păcii și colaborării 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. De ambele părți s-a apreciat 
necesitatea lărgirii continue a rela
țiilor bilaterale și multilaterale in 
vederea edificării în Europa a unui 
sistem real de securitate și coope
rare care să asigure pacea și dez
voltarea liberă a fiecărui popor 
potrivit intereselor și aspirațiilor 
sale. A fost reafirmată hotărîrea 
României și Greciei de a-și adu
ce, în continuare, o contribuție ac
tivă la înfăptuirea integrală a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, instaurarea unui climat de în
credere și cooperare intre toate na
țiunile lumii. O mare atenție a fost 
acordată pregătirii temeinice a reu
niunii de la Madrid, pentru ca aceas
ta să constituie o etapă semnificativă 
în întărirea securității și cooperării 
în Europa. S-a reliefat însemnătatea 
deosebită a adoptării unor măsuri 
concrete de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară — ce
rință fundamentală a înfăptuirii po
liticii de destindere și dezvoltare 
economico-socială a popoarelor, de 
progres general.

Schimbul de vederi a reliefat pre
ocuparea comună a tuturor statelor

Dejun oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
In onoarea primului ministru Constantin Caramanlis
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, luni, un dejun oficial în 
onoarea primului ministru al Repu
blicii Elene, Constantin Caramanlis- 

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa-

din Balcani în direcția intensificării 
colaborării pașnice, destinderii și păcii. 
Apreciind eforturile depuse în ul
timul timp pentru dezvoltarea rela
țiilor între țările din Balcani, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl premierul 
Constantin Caramanlis au subliniat 
necesitatea promovării în continuare 
a raporturilor de înțelegere și stimă 
reciprocă între aceste state, transfor
mării acestei regiuni într-o zonă a 
păcii, a bunei vecinătăți, încrederii și 
colaborării bazate pe principiile ega
lității și respectului reciproc.

S-a evidențiat necesitatea soluțio
nării problemei cipriote pe calea tra
tativelor, astfel încît să se asigure 
conviețuirea pașnică între cele două 
comunități, integritatea și indepen
denta Ciprului, fapt ce va exercita, 
fără îndoială, o puternică influență 
asupra politicii de colaborare și pace 
în Balcani. în bazinul mediteranean 
și va influenta favorabil procesul de 
destindere și securitate în Europa și 
in întreaga lume.

Relevîndu-se faptul că lumea con
temporană este confruntată în pre
zent cu o serie de probleme care 

zekas, Ion Ioniță, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Richard 
Winter, Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 

trebuie soluționate în interesul po
poarelor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Con
stantin Caramanlis au subliniat ne
cesitatea unei mai largi conlucrări 
în vederea eliminării surselor de în
cordare și conflict din diferite zone 
ale globului, soluționării diferendelor 
dintre state numai prin mijloace 
pașnice, renunțării la folosirea forței 
sau amenințării cu forța; promovării 
în relațiile internaționale a princi
piilor de egalitate, respect al inde
pendenței și suveranității naționale 
și neamestec în treburile interne.

Schimbul de vederi în problemele 
Orientului Mijlociu a scos în evi
dentă necesitatea găsirii unor soluții 
globale, care să ducă la o pace 
dreaptă și durabilă în această zonă, 
pe baza retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, reglementării 
problemei poporului palestinian, prin 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv prin consti
tuirea unui stat propriu, independent 
— asigurării independenței și integri
tății tuturor statelor din zonă.

alți membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale.

Au luat parte Gheorghios Rallis, 
ministrul afacerilor externe, și cele
lalte persoane oficiale care îl înso
țesc pe primul ministru al Republi
cii Elene.

Au participat, de asemenea, amba

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Constantin Cara
manlis au exprimat hotărîrea Româ
niei și Greciei de a-și aduce o con
tribuție tot mai activă la rezolvarea 
marilor probleme - care confruntă 
omenirea. S-a subliniat cu acest pri
lej rolul tot mai însemnat ce revine 
statelor mici și mijlocii, țărilor in 
curs de dezvoltare, precum și O.N.U. 
îfi efortul general de â sd asigura un 
curs pozitiv în viața internațională.

Apreciind că decalajul dintre țările 
industrializate și cele în curs de dez
voltare constituie un obstacol în ca
lea progresului în lume, de ambele 
părți s-a exprimat voința de a con
tribui la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
creeze condițiile pentru o colaborare 
Pe baze egale între toate statele și 
să asigure o dezvoltare rapidă a ță
rilor rămase în urmă, precum și pro
gresul economic, tehnic și social al 
intregii omeniri.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească, ca
racteristică bunelor relații de colabo
rare existente între cele două țări și 
popoare.

sadorul României la Atena, Ion Brad, 
și ambasadorul Republicii Elene la 
București, Dimitri Papadakis.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Con
stantin Caramanlis au rostit toasturi.

După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit în ziua de 14 martie 
pe Wilton Fonseca, director ad|unct pentru informații al Agenției 
portugheze de presă „ANOP", căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : România a fost 
prima țară care a recunoscut 
regimul democratic instaurat in 
Portugalia la 25 aprilie 1974. 
Astăzi, după patru ani de la 
acea dată, cum ar putea fi ca
racterizate relațiile dintre Por
tugalia și România ?

RĂSPUNS : într-adevăr. Româ
nia a .salutat cu multă bucurie in
staurarea regimului democratic in 
Portugalia în aprilie 1974 si a acțio
nat pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-portugheze. în anii care au 
trecut de la stabilirea relațiilor din
tre țările noastre, am realizat o largă 
colaborare atît economică, cit si po
litică și culturală. S-au obținut im
portante progrese în dezvoltarea co
laborării si cooperării economice, 
s-au intensificat schimburile la dife
rite niveluri. Un rol important în 
această privință l-a avut vizita pe 
care am efectuat-o în Portugalia,. în 
curînd urmează să aibă loc vizita 
președintelui Eanes in România, 
care, fără îndoială, va constitui un 
moment important în dezvoltarea re
lațiilor româno-portugheze. im- 
pulsionînd si mai mult extinderea 
conlucrării, atît pe plan bilateral, 
cit si international, dintre țările 
noastre.

Aș dori să menționez faptul că 
România și Portugalia colaborează 
foarte strîns în vederea înfăptuirii 
securității europene, a realizării po
liticii de destindere, pace și coope
rare între națiuni — ceea ce cores
punde ne deplin intereselor celor 
două popoare ale noastre, cauzei pă
cii și progresului întregii lumi.

ÎNTREBARE : Care au fost 
principalele obiective realizate 
in cei 35 de ani de la instaura
rea socialismului in România ? 
Ce poate spera poporul român 
de la viitor ?

RĂSPUNS : în acest an, la 23 Au
gust. România va sărbători împlinirea 
a 35 de ani de la victoria insurecției 
naționale armate, antifasciste si anti- 
imperialiste. care a deschis calea 
dezvoltării democratice, si apoi socia
liste. a României.

în acești 35 de ani. România — în 
trecut țară slab dezvoltată, caracte
rizată ca eminamente agricolă — s-a 
transformat intr-o țară industrial-a- 
grară în plin progres. Am obținut o 
creștere substanțială a producției in

Mai sînt de însămînțat aproape 700000 de hectare

cu plante din prima epocă

Timpul înaintat impune sa se lucreze 
cu toate forțele la semănat!

Am intrat în ultima decadă a 
lunii martie. în mod normal, la 
această dată trebuia să fie insămîn- 
țată o mare parte din suprafața 
destinată a se cultiva cu plante 
timpurii. Situația nu se prezintă 
însă astfel. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii reiese că 
pînă ieri, 19 martie, au fost semă
nate cu culturi din prima epocă 
doar 225 000 hectare — adică 24 
la sută din suprafața totală — ceea 
ce înseamnă că această lucrare mai 
trebuie executată pe aproape 700 000 
hectare. în timp ce unele județe 
sint avansate, altele au semănat su
prafețe destul de mici, așa cum re
zultă și din cifrele înscrise pe harta 
alăturată.

Calendarul agricol, dar mai ales 
încălzirea vremii și creșterea tem
peraturii solului nu mai justifică 
nici o amînare a semănatului 1 De 
aceea, în toate județele este abso
lut necesar șă se întreprindă mă
suri energice pentru folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice, astfel încît să se realizeze 
viteze zilnice mult sporite la se
mănat. 

dustriale. în comparație cu situația 
din 1938, în 1978 producția industri
ală a fost de 42 de ori mai mare. 
Producem de 111 ori mai multă e- 
nergie electrică față de 1938. Pro
ducția în metalurgia feroasă a cres
cut de 53 de ori, în construcțiile de 
mașini — de 161 de ori, în industria 
chimică — de 260 de ori, în indus
tria ușoară — de 35 de ori, iar în 
cea alimentară — de aproape 10 ori.

Toate acestea au transformat radi
cal structura socială a României, de- 
terminînd, totodată, un avînt puter
nic al învățămintului, științei și cul
turii. Pe această bază s-a obținut, 
de asemenea, o creștere substanțială 
a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor.

Astăzi, România se găsește în e- 
tapa făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, acționînd cu fer
mitate în direcția progresului eco- 
nomicd.-social rapid al țării, a înfăp
tuirii în viață a principiilor socia
liste de dreptate socială, de etică și 
echitate, a ridicării bunăstării și fe
ricirii întregului nostru popor.

Ăr trebui să mai menționez că 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, a economiei naționale a 
consolidat puternic independența și 
suveranitatea națională a țării. Pe 
această bază s-a putut extinde larg 
colaborarea internațională a Româ
niei. Țara noastră întreține astăzi 
relații politice, diplomatice și econo
mice cu aproape 140 de state ale lu
mii, participă activ la viața interna
țională, la lupta pentru o politică 
nouă, de destindere, pace și colabo
rare, pentru respectarea drepturilor 
fiecărei națiuni de a fi De deplin stă- 
pînă pe propriile destine, punind Ia 
baza relațiilor sale principiile depli
nei egalități, asigurării independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne.

în ce privește prevederile de per
spectivă pentru poporul român, ele 
sînt înscrise în Programul elaborat 
de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist, care fixează ca pînă în 
1990 România să obțină progrese 
substanțiale în dezvoltarea economi
că și socială, realizînd obiectivele 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. încă în cincinalul 
viitor. România va depăși stadiul de 
țară socialistă în curs de dezvoltare, 
intrînd în rîndul țărilor mediu dez
voltate. Acest program prevede asi
gurarea progresului multilateral al 

Stadiul însămințării culturilor din prima epocă la 19 martie. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele însămînțate in 

unitățile agricole de stat șl cooperatiste.

vieții poporului, o calitate nouă, atît 
pe plan material, cit și spiritual și, 
totodată, perfecționarea relațiilor so
ciale, a formelor de conducere, ex
tinderea cadrului democratic de par
ticipare directă la conducerea socie
tății a maselor populare, a întregu
lui popor. Aceasta o considerăm o 
condiție de bază a afirmării în viață 
a principiilor socialiste, a manifes
tării forței poporului — stăpîn de
plin pe destinele sale.

ÎNTREBARE : România este 
apreciată in prezent ca o tară 
socialistă care menține relații 
prietenești cu toate țările so
cialiste. Se știe că intre unele 
din aceste țări există contra
dicții și divergențe. Considerați 
aceasta ca un simplu episod in 
istoria edificării socialismului in 
lume sau ca un aspect mai di
ficil de depășit ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
dezvoltă larg relațiile sale de cola
borare cu toate țările socialiste, por
nind de la faptul că aceasta cores
punde atît intereselor fiecărei țări, 
cit si cauzei socialismului, iar. pe 
plan general, politicii de destindere, 
colaborare si pace în întreaga lume.

După cum este cunoscut. există, 
din păcate, o serie de divergente sî 
contradicții* între diferite țări socia
liste. Noi considerăm că acestea se 
datoresc îndeosebi moștenirii din 
trecut, faptului că. odată cu trecerea 
la construcția socialistă în diferite 
țări, au rămas nesolutionate unele 
probleme din timpul vechii orînduiri 
sau al dominației imperialiste si co
lonialiste. Au apărut, desigur, sl 
unele deosebiri într-un sir de pro
bleme privitoare la realitățile lumii 
contemporane, ca urmare a dezvol
tării puternice a vieții internațio
nale. a contradicțiilor generale exis
tente pe plan mondial.

Noi pornim de la faptul că edifi
carea socialismului — realizîndu-se 
după principii de dreptate socială si 
echitate — trebuie să tină seama de 
condițiile specifice, istorice. națio
nale si sociale din fiecare tară. 
Tocmai prin această diversitate, prin 
construcția socialismului în condi
țiile specifice existente în fiecare 
tară, se asigură progresul rapid al 
fiecărei țări. întărirea solidarității si 
colaborării între acestea.

Considerăm că divergențele șl 
contradicțiile pot și trebuie să fie 
înlăturate pe calea tratativelor, a 
discuțiilor directe între țările inte
resate, pornindu-se de la respectul
(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui Toastul primului ministru 
Nicolae Ceaușescu Constantin Caramanlis

Domnule prim-ministru.
Domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim deplina sa

tisfacție a mea, a Consiliului de 
Stat și a guvernului, a poporului 
român, pentru vizita pe care o fa
ceți îrf România, domnule prim- 
ministru, pe care o considerăm o 
nouă expresie a bunelor relații din
tre popoarele noastre. Salutîndu-vă 
în mod călduros pe dumneavoas
tră și pe colaboratorii care vă în
soțesc, doresc să exprim convin
gerea că și această întîlnire, con
vorbirile pe care le avem vor da 
noi impulsuri colaborării multila
terale dintre România și Grecia.

Menționez cu multă satisfacție 
faptul că, în ultimii ani, colabo
rarea româno-elenă s-a dezvoltat 
puternic. Spre exemplu, în ultimii 
patru ani, schimburile economice 
au crescut de peste două ori. Am 
realizat o serie de colaborări, in
clusiv acțiuni comune în produc
ție. S-au extins colaborarea științi
fică și culturală, schimburile la 
toate nivelurile, inclusiv între po
poarele noastre. Am putea spune 
că progresele din ultimii ani reali
zate în dezvoltarea colaborării ro- 
măno-elene sînt o consecință lo
gică a tradiționalelor raporturi 
dintre popoarele noastre. Fără nici 
o îndoială că această colaborare 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare. în a- 
celași timp, aceasta corespunde și 
intereselor, mai generale, ale co

laborării în Balcani, ale cauzei des
tinderii și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Iată de ce consider că vizita 
dumneavoastră va constitui un nou 
moment important în dezvoltarea 
viitoare a relațiilor dintre Româ
nia și Grecia. Dorim să extindem 
în continuare colaborarea economi
că, cooperarea în producție, în ști
ință, în tehnică, schimburile cultu
rale și conlucrarea generală între 
popoarele noastre.

Poporul român, angajat ferm pe 
calea dezvoltării sale socialiste, este 
direct interesat în colaborarea cu 
toate popoarele și, în acest cadru, 
dăm o mare atenție relațiilor cu 
Grecia.

Noi acordăm o mare însemnă
tate dezvoltării relațiilor de co
laborare și prietenie cu toate po
poarele din Balcani. Ne pronunțăm 
cu toată fermitatea pentru solu
ționarea pe calea tratativelor a tu
turor problemelor care mai există 
între unele țări din Balcani, in
clusiv a problemelor dintre Grecia 
și Turcia, precum și a problemei 
cipriote.

Conlucrarea pe care o dorim să se 
realizeze în Balcani o concepem 
în spiritul relațiilor de colaborare 
bilaterală și multilaterală în scopul 
dezvoltării economico-sociale a fie
cărui popor, al ridicării bunăstării 
și consolidării libertății și indepen
denței fiecărei națiuni.

Așa după cum am menționat și 
în cursul convorbirilor noastre de
(Continuare în pag. a IlI-a)

Domnule președinte.
Doresc să vă asigur că simt o 

sinceră bucurie că mă aflu în 
România și aș vrea să vă mulțu
mesc pentru că, în urma amabilei 
dumneavoastră invitații, mi-ați dat 
posibilitatea să vizitez din nou 
țara dumneavoastră.

Domnul președinte a menționat 
toate problemele care au constituit 
obiectul discuțiilor noastre de azi. 
Faptul că în aproape toate aceste 
probleme punctele noastre de ve
dere au coincis mă scutește de ne
cesitatea de a mă mai referi și eu 
pe larg la ele. Cu toate acestea, voi 
încerca să adaug cîteva cuvinte la 
cele spuse mai înainte de domnul 
președinte, tocmai pentru a subli
nia și mai mult faptul că între 
cele două guverne ale noastre exis
tă o coincidență de puncte de ve
dere în cele mai fundamentale și 
mai acute probleme ale epocii 
noastre.

Domnul președinte a vorbit des
pre prietenia tradițională dintre 
popoarele noastre. Acest lucru este 
atît de adevărat. încît oricît de 
mult am vorbi despre această 
prietenie, niciodată nu va fi des
tul. într-adevăr, de-a lungul seco
lelor, relațiile dintre popoarele 
noastre au fost întotdeauna prie
tenești, fără ca nimic să tulbure 
această prietenie. Flacăra revolu
ției grecești a țîșnit de la Iași, de 
Ia Drăgășani, ducînd în cele din 
urmă la independența noastră na
țională. In decursul timpului, po
poarele noastre au colaborat direct 
sau indirect, de multe ori, ca să se 

elibereze de jugul otoman. Dar 
ceea ce este mai important este 
faptul că în ultimii 4 ani relațiile 
dintre cele două popoare ale noas
tre s-au dezvoltat într-o asemenea 
manieră încît am putea să spunem 
chiar că această dezvoltare a avut 
loc în mod spectaculos. în cursul 
unui secol întreg numai un prim- 
ministru grec a vizitat România. 
Dar în ultimii trei ani ne-am întâl
nit cu domnul președinte de 3 și 
chiar de 4 ori, am semnat împreu
nă 14 acorduri, iar schimburile 
dintre țările noastre au crescut de 
două ori și mai bine. Am dezvol
tat, de asemenea, colaborarea și în 
alte sectoare. Toate acestea con
duc la concluzia că prietenia și co
laborarea dintre Grecia și Româ
nia au fost fundamentate pe baze 
solide, ceea ce permite să fim op
timiști pentru viitor.

Această vizită a mea în România 
este și plăcută, dar este și oportu
nă. Este oportună pentru că - are 
loc într-un moment în care situa
ția internațională este confuză. în 
multe puncte ale globului există 
focare care pun la încercare pacea 
mondială. Tocmai acest moment 
era potrivit pentru a face un 
schimb de păreri cu domnul pre
ședinte asupra acestei situații, ast
fel încît, pe de o parte, să exami
năm modul în care am putea con
tribui împreună la apărarea păcii 
internaționale, iar pe de altă parte, 
modul în care vom putea să 
menținem țările noastre în afa-
(Contînuare în pag. a III-a)

Urgențele acestei săptămîni
• încheierea însămințării plantelor 

furajere, ovăzului, sfeclei de zahăr și 
inului pentru ulei trebuie să concentreze in 
aceste zile principalele mijloace tehnice din agricul
tură, urmărindu-se executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

© în legumicultură — Plantarea cartofilor 
timpurii și de vară, a răsadurilor de varză în solarii 
și în cîmp, însămînțarea rădăcinoaselor și a verdețu
rilor în grădini.
• Erbicidarea ogoarelor, speciaiiștu re

comandă ca încorporarea erbicidelor volatile să se facă 
repede, la adîncimea de îngropare a semințelor, pentru 
a avea eficiență maximă.
• Pregătirea terenurilor pentru cul

turile care se însămînțează în epoca a 
doua — Roarea-soarelui, porumbul, soia și altele. 
Această lucrare trebuie să se execute diferen
țiat și cu cea mai mare grijă pentru a se preveni 
pierderea umezelii din sol. Este necesar să fie organi
zate acțiuni de masă pentru strîngerea resturilor vege
tale de pe ogoare, astfel incit să rezulte un pat ger
minativ bun.

VEȘ
Noi linii tehnologice au

tomate prin autoutilare.In 
secția agregate a întreprinderii de 
autocamioane din Brașov se mon
tează patru noi linii tehnologice 
automate destinate prelucrării unor 
repere ale autocamioanelor. Pină în 
prezent. în marea uzină brasoveană 
s-au realizat prin autodotare 874 
agregate si 14 linii automate. (Ni
colae Mocanu).

Abonamente pentru în
treținerea aparatelor de 
radio și a televizoarelor. 
Cooperația meșteșugărească din Iași 
a introdus sistemul de abonamente 
pentru repararea si întreținerea a- 
paratelor de radiorecepție si a tele
vizoarelor. Echipe de meseriași ve
rifică periodic sau la cerere apara
tele și efectuează pe loc reparațiile 
necesare ori le transportă în atelie
rele de specialitate. (Manole 
Corcaci).

TI DIN ȚARĂ
împăduriri de primăva-

In ocoalele silvice Vidra, Foc
șani. Adjud și Gugești din județul 
Vrancea a început campania împă
duririlor de primăvară. Anul acesta 
se vor planta peste 7 milioane de 
puiet? pe o suprafață de 1 330 hec
tare si pe 80 km de aliniamente. 
Materialul sădi tor, din care speciile 
de rășinoase dețin peste 70 la sută, 
este asigurat de pepinierele din ju
deț. (Dan Drăgulescu).

Stație automată de be
toane La sibiu’ Pe noua platfor
mă industrială de est a orașului, a 
intrat în funcțiune o statie automa
tă de betoane, cu două linii tehno
logice. Noul obiectiv, cu o capaci
tate de 45 metri cubi pe oră betoa
ne de mărci superioare.1 asigură o 
productivitate de patru ori mai 
mare în comparație cu instalațiile 
de capacități similare. (Nicolae 
Brujan).

0 inițiativă gospodă
rească Consiliile unice agroin

dustriale din județul Neamț aplică 
în aceste zile inițiativa de a popu
la grajdurile si saivanele ce se eli
berează odată cu ieșirea animalelor 
la stabulație liberă cu păsări. In 
perioada cit animalele se vor afla 
la pășunile montane, in aceste spa
tii se va realiza o producție supli
mentară de 250 tone de păsări. Puii 
pentru popularea acestor spatii sint 
furnizați de către întreprinderea 
„Avicola" din Piatra Neamț, care 
încheie contracte de cooperare cu 
unitățile ce dispun de condiții 
corespunzătoare. (Constantin Blago- 
vici).

Expoziție de artă popu
lară. In incinta Muzeului Unirii
din Alba Iulia s-a deschis expoziția 
județeană de artă populară, mani
festare înscrisă în programul ediției 
a II-a a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Sint expuse cusă
turi. țesături, ceramică, sculptură 
în lemn din zona Munților Apuseni, 
a văilor Mureșului. Tîrnavelor și 
Sebeșului. (Ștefan Dinică).
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Directorul Liceului industrial 
nr. 4 auto din Craiova ne tri
mite un extras din adresa nr. 
1496 a Procuraturii locale. în 
respectiva adresă se preciza că 
elevii Gheorghe Marius și Victor 
Făurescu găsiseră intr-un maga
zin din oraș o importantă sumă 
de bani. Banii erau puși intr-o 
batistă legată in colturi. Cu 
batistă cu tot, banii au fost de
puși imediat, de către cei doi 
elevi, la Procuratura din Craio
va. Directorul liceului ne scrie : 
„Popularizind exemplul lor in 
rindul elevilor școlii noastre, 
poate că ar fi bine să-l afle si 
colegii lor din toată tara".

Nu „poate", ci sigur 1

Pintenatul... 
campion.

Peste 3 000 de cocoși, care de 
care mai focoși, au incîntat cu„. 
cintatul lor pe numeroșii vizita
tori veniți la Reșița din citeva 
județe ale țării. Expoziția a fost 
deschisă din inițiativa Asociației 
crescătorilor de păsări și ani
male mici de rasă din localitate. 
A existat și un juriu competent, 
care a fost insă pus la grea în
cercare în alegerea celor mai 
frumoși cocoși. Pină la urmă, 
cițiva dintre pintenați au cucerit 
prețioase medalii. Unul dintre ei 
se umfla in pene de ziceai ce-i 
aia. Avea și de ce. Cucerise 
titlul de „Campion".

Un „tată“... 
două ore 
pe lună

Un cetățean din comuna Deda, 
județul Mureș, pe nume G. 
Petru, a consimțit „de bună voie 
și nesilit de nimeni" să ia de 
soție pe o fată din Reghin. Mare 
dragoste mare. Se înțelegeau de 
minune, se ajutau, se stimau. 
Pină cînd el, soțul, a început s-o 
ia razna. S-au despărțit. El a 
fost obligat la plata unei pensii 
de întreținere pentru fetița pe 
care o au.

La tribunal, G. P. 'a spus :
— Onorată instanță, cer prin 

lege dreptul de a duce fetița, o 
dată pe lună, la părinții mei din 
comuna Deda. Mai exact, intre 
orele 12 și 14.

Ținind Vedntti de vîrsta frage
dă a fetiței, ca și de pomportu- 
rea reprobabilă a lui G. P., in
stanța i-a respins cererea.

Nu poți să fii „tată" două ore 
pe lună, intre două trenuri.

Nu vă jucați 
cu vulpea !

Văzînd că-i tot dispar găinile 
din coteț, A. Antohi din Ure- 
chești (Bacău) a început să stea 
la pindă. „Trebuie să fie vreun 
hoț — și-a zis el. Dar îi vin eu 
de hac". Spre marea lui uimire, 
hoțul era o... vulpe, care iși 
aflase culcuș într-o claie de fin 
din apropierea gospodăriei. Omul 
a chemat vecinii in ajutor și au 
început să dea roată culcușului. 
Gospodarul a băgat mina in fin 
și a dibuit sălbăticiunea. Văzîn- 
du-se încolțită, vulpea și-a 
înfipt și ea colții in mina lui. 
Bucuros că a făcut rost de 
blana cumetrei, A. Antohi a 
„uitat" să se prezinte la medic 
pentru tratament antirabic — 
despre a cărui necesitate in ast
fel de cazuri am publicat de cu- 
rind in rubrica noastră opinia 
unui specialist. Neglijenta l-a 
costat viața.

Ipocrizie
Adeseori, o femeie în vîrstă, 

pe nume Sofia S. din Mediaș, le 
spunea nepoțeilor tot felul de 
povești și de intimplări, unele 
reale, din viața ei și a altora. 
Nu uita ca la sfirșit să adauge 
cite o povață : „Bine e ba omul 
să nu mintă niciodată, să nu 
fure...".

Zilele femeii ■ treceau liniștite, 
lipsite de griji, pină cind, a 
început să umble creanga prin 
oraș. Intra prin magazine ca la 
ea acasă. „In mod deosebit — 
ne scrie procurorul șef Mircea 
Pașca din Mediaș — o atrăgeau 
magazinele cu autoservire, de 
unde se... autoservea cu ce pof
tea, dar de plătit nu plătea. 
Drept care i s-a întocmit acum 
o notă de plată. Cam rușinoasă 
pentru virsta ei înaintată".

Și cit de cald și bine-i era. în
conjurată de prichindei...
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Secția prese si compresoare de la 
întreprinderea ..23 August1* din Ca
pitală — locul de naștere al unei 
importante initiative muncitorești : 
„Să realizăm la termen sau in de- 
vans utilajele tehnologice necesare 
economiei naționale !“.

De-abia lansată în adunarea gene
rală a oamenilor muncii, la ale cărei 
lucrări a participat tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, inițiativa a stîrnit un larg 
interes în întreaga uzină, fiind pre
luată apoi si de alte întreprinderi 
bucureștene. Este o expresie a răs
punderii muncitorești pentru asigu
rarea respectării termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor obiective 
de investiții, pentru dotarea diverse
lor ramuri ale economiei naționale 
cu mașini și utilaje tehnologice mo
derne. In cele ce urmează, vom în
cerca să marcăm cîteva secvențe pe 
drumul cristalizării unei idei atît de 
valoroase, cu efecte pozitive ce trec 
dincolo de porțile uzinei. Să vedem 
deci mai întii...

...Cum s-a născut iniția
tiva Sîntem în secția prese și 
compresoare. „Nu știm dacă am pu
tea atribui cuiva anume paternitatea 
inițiativei — ne spune tovarășul 
Marian Avram, secretarul comitetului 
de partid. Cert este că ne-a atras 
atenția un fapt oarecum paradoxal : 
în timp ce secția nu-si realiza sarci
nile de plan, unele echipe, cum ar 
fi cele conduse de Emil Serban sau 
Mihai Costache, care își onorau cu 
regularitate obligațiile cuvenite, tra
versau și perioade cînd nu erau încăr
cate cu lucrări pe măsura posibilită
ților lor. Aceasta însemna că ele 
puteau realiza — ba unele chiar si 
realizau — diverse comenzi înainte 
de termenele planificate..."

O confirmare, din multe altele. 
Echipa lui Marin Costache tocmai

terminase de montat un compresor 
cu trei zile mai devreme. Explicația 
acestui rezultat ? Specializarea mun
citorilor în cit mai multe operații — 
ca să poată lucra cu randament ridi
cat oriunde este nevoie de fiecare — 
si colaborarea cu cei de Ia atelierul 
de uzinare. pentru prelucrarea piese
lor în ordinea cerută la montaj.

— Și dacă o echipă sau alta găsea 
resurse penti-u a executa mai de
vreme subănsamblele încredințate — 
continuă ideea tovarășul Marian 
Avram — era evident că. printr-o 
mai bună fructificare a unor aseme
nea rezerve interne, obiectivul respec
tiv era pe deplin posibil și la nivelul 
secției. Comitetul de partid a -orga
nizat o largă dezbatere pe această 
temă. Fiecare sef de echipă s-a 
arătat gata să preia inițiativa, susti- 
nînd-o cu angajamente concrete. Ră- 
mînea doar să creăm condițiile ne
cesare realizării lor. Aceasta arăta 
clar că inițiativa are toate șansele să 
cuprindă întreaga secție si să fie 
preluată apoi in toate compartimen
tele întreprinderii.

Cum se acționează pentru 
extinderea și generaliza
rea ei ? încercat să descifrăm 
un răspuns mai amănunțit la această 
întrebare în secția de utilaje tehno
logice complexe. După cum ne spu
nea maistrul Constantin Uderoiu, 
secretarul comitetului de partid, 
aici, pe baza propunerilor făcute în 
cadrul consultării fiecărei echipe, a 
fost conturat un program concret de 
măsuri menit să asigure scurtarea 
ciclurilor de fabricație ale unor ma
șini și instalații tehnologice. S-au 
cristalizat astfel cîteva direcții 
de acțiune : realizarea unei progra
mări a producției care să permită 
crearea unui decalaj optim intre ate
lierele prelucrătoare și montaj (un 
asemenea decalaj a fost realizat deja

la atelierul de strungărie ușoară) ; 
introducerea unor grafice lunare, de
falcate pe zile, pentru mașinile la 
care se lucrează, în trei schimburi, 
piesele și subansamblele de bază ale 
utilajelor tehnologice ; repartizarea 
celor mai buni muncitori la noile 
mașini de performanță care au in
trat în dotarea secției pentru utiliza
rea lor la întreaga capacitate ; de
vansarea punerii în funcțiune a ma
șinilor aflate în curs de montare.

Important este că s-a trecut ope
rativ la analizarea propunerilor și 
transpunerea lor in practică. In mo
mentul de față, după cum ne relata 
inginerul-șef al secției. Ion Petre, 
se reorganizează o serie de flu
xuri de fabricație, se fac pre
gătiri pentru introducerea unor pro
cese tehnologice moderne (sudura în 
mediu de bioxid de carbon, debita
rea segmenților de vase sferice la 
cote finale), pentru trecerea la ur
mărirea producției pe calculator.

Dar, dincolo de finalizarea cu bune 
rezultate a tuturor acestor acțiuni, 
condiția esențială pentru ca inițiativa 
devansării utilajelor tehnologice pen
tru noile investiții să fie extinsă la 
toate locurile de muncă rămînea 
însă modul în care fiecare formație 
de lucru, fiecare atelier, secția in 
ansamblul său acționează pentru 
punerea în valoare a experienței și 
priceperii fiecărui om. Pentru că, în 
adevăr, numai așa apar soluții me
nite să garanteze respectarea și de
vansarea graficelor de lucru. Este o 
concluzie confirmată din plin de 
fapte: nu de mult, frezorii Constantin 
Petre și Vasile Vaciu urmau să exe
cute cîteva piese pe o raboteză în 
60 de ore, dar, la propunerea lor, 
acestea au fost prelucrate pe o freză 
în numai 24 de ore ; o propunere 
similară, făcută de maistrul Ion Pă- 
trașcu, a avut drept rezultat descon
gestionarea unor mașini-cheie din 
atelierul de mecanică grea. De fapt,

Echipa condusâ de Mihai Costache executâ lucrâri de finisaj la un nou utilaj destinat Industriei metalurgice 
Foto : S. Cristian

pe baza unor asemenea propuneri, 
în această secție (ca de altfel și la 
cea de prese și compresoare) nume
roase echipe și-au luat angajamente 
concrete de realizare in avans a co
menzilor ce le revin pe luna martie, 
consemnate operativ pe panouri me
nite să polarizeze interesul tuturor 
asupra inițiativei menționate.

în centrul atenției: coor
donarea eforturilor de de
vansare a termenelor. Iată 
problema care se pune acum cu a- 
cuitate pentru ca inițiativa pornită 
din secția prese și compresoare să 
poată fi exprimată începînd chiar din 
această lună in rezultate așteptate 
de beneficiari. $i nu întimplător. 
„Pentru că — așa cum ne spunea 
reglorul Nicolae Grigorc. din atelie
rul de strungărie ușoară — cei ce 
duc acum trena cursei nu au șanse 
de a forța ritmul, dacă nu sint se
cundați îndeaproape și chiar... intre- 
cuți de plutonul secțiilor cu care co
laborează. Aceasta înseamnă ca 
avansul pe care și-1 propun să-l 
realizeze secțiile producătoare de 
utilaje tehnologice să fie prece
dat de un avans corespunzător 
din partea secțiilor care le livrează 
reperele și subansamblele necesare". 
„In felul acesta s-ar evita. în pri
mul rind. pierderile considerabile de 
timp în așteptarea colaborărilor" (Ilie 
Piele, maistru) ; „s-ar crea un ca
dru propice pentru organizarea su
perioară a muncii" (Gheorghe Iana, 
tehnician) ; „s-ar putea introduce a- 
cordul global la nivel de secție pen
tru cointeresarea tuturor membrilor 
ei în folosirea cu randament înalt a 
utilajelor de care dispun, iar pro- 
iectantii ar avea posibilitatea să fie 
mai mult prezenți în hale spre a re
zolva operativ. împreună cu munci
torii. problemele legate de asimila
rea noilor produse" (Cristian Stanciu, 
maistru) ; „s-ar putea spune cu cer
titudine că graficele coordonatoare 
ar dobindi garanția că vor fi respec
tate" (Ilie Marin, maistru) ; „preo
cupările principale ale oamenilor ar 
fi orientate spre găsirea unor noi 
procedee de creștere a productivită
ții muncii, de economisire a metalu
lui și energiei" (Mihai Costache, șef 
de echipă) ș.a.

în prezent, după cum ne spu
nea Dumitru Badea, secretarul comi
tetului de partid, se elaborează, în 
acest scop, un plan de măsuri poli
tice și tehnico-organizatorice. cen
tralizat pe întreaga uzină si defal
cat pe secții și ateliere, se acțio
nează pentru reconsiderarea terme
nelor aprovizionării cu materii pri
me. se urmărește întărirea legături
lor cu beneficiarii de utilaje tehno
logice pentru ca, pe această bază, să 
se stabilească prioritățile în execu
ția în devans a acestora — ceea ce, 
se înțelege, va conferi inițiativei o 
eficientă sporită.

-tip I • t; '
Dumitru TIRCOB 
corespondentul „Scînteil"
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E vorba de țigările „Carpați", 
care se fabrică și la Tg. Jiu, și 
pe care cititorul nostru V. 
Lucian din Craiova este su
părat... foc. Și cum, vorba aceea, 
pină nu e foc nu iese fum (in 
cazul de față, fum de țigară), 
iată ce ne scrie el : „Fumez de 
mulți ani țigări „Carpați" fără 
filtru. Am mai intilnit eu, nu-i 
vorbă, prin unele țigări, tutun 
mai mult sau mai puțin „tocat". 
Dar de data aceasta, cind să duc 
o țigară la gură, numai ce văd 
că, în loc de tutun, era umplută 
cu o... sfoară, al cărui capăt 
ieșea binișor in afară, probabil 
pe post de filtru. Am pus-o in 
plic și v-am trimis-o s-o vedeți 
și dv.“. In ce ne privește, o 
ținem la dispoziția fabricii pro
ducătoare. Cit despre dilema ci
titorului nostru din 
sorii „a fuma sau 
fuma", îl invităm 
faptul divers din 
martie.

finalul scri- 
a nu mai 
să citească 
ziua de ÎS

Petre POPA
și corespondenții „Scînteil"
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Bulevardul Frâțiel din Miercurea Ciuc

Cuvîntul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

Polideservirea mașinilor
sporește productivitatea

Ion Rizoiu, Pitești : Anul trecut, 
colectivul întreprinderii de produ
se electronice și electrotehnice 
„Electroargeș" din Curtea de Ar
geș a obținut realizări deosebi
te la toți indicatorii. La producti
vitatea muncii, de pildă, s-a ob
ținut un spor de 12,3 la sută. 
Anul acesta, sarcina la acest in
dicator crește cu 24,3 la sută. 
Pentru realizarea ei, în întreprin
dere s-au constituit colective de 
specialiști care au analizat situa
ția în fiecare atelier și secție și au 
propus măsuri eficiente. O măsură 
importantă se referă la polideser
virea mașinilor și utilajelor. La 
secția mecano-energetică, de pil
dă, unele utilaje aveau deservire 
individuală, iar pe de altă parte, 
alte utilaje n-aveau muncitori în 
schimbul al III-lea. S-a trecut la 
aplicarea măsurii privind deservi
rea a două mașini de către un sin
gur muncitor. In felul acesta, și în

schimbul III toate mașinile lu
crează la întreaga capacitate. Fie
care muncitor care lucrează la două 
mașini de rectificat, de pildă, va 
realiza lunar un spor de producție 
de circa 14 000 lei. In alte secții, 
un muncitor va deservi 3, 4 sau 5 
mașini. Polideservirea își spune, a- 
șadar. cuvintul I

Pentru asigurarea reușitei aces
tei acțiuni, în atenția conducerii 
întreprinderii și a organizației de 
partid stau la loc de frunte reci
clarea și policalificarea. Anul tre
cut, de pildă, 45 de maiștri au fost 
trimiși la cursurile de perfecționa
re organizate de M.I.C.M.. iar pes
te 850 de muncitori au frecventat 
cursurile organizate în întreprin
dere. Anul acesta, alți 950 de mun
citori. cărora li se adaugă 150 de in
gineri. economiști, maiștri și teh
nicieni, urmează cursuri de perfec
ționare. iar 85 de muncitori — 
cursurile de policalificare.

Un motor rătăcit în hățișul... 
neglijenței

Fără îndoială, melo
manii au retinut suc
cesele discografice ale 
anului încheiat in 
urmă cu trei luni : în
registrări de referință 
în toate genurile, cu- 
prinzind largul ambi
tus al literaturii ro
mânești si universale, 
în primul rind s-a 
completat Integrala 
„Enescu" („vox Marls", 
Uvertura de concert și 
Simfonia pentru 12 
instrumente), apoi s-a 
dat toată atentia pă
rintelui liedului româ
nesc — Mihail Jora 
(„Recital de lieduri"), 
s-a alcătuit un meda
lion „Pascal Ben- 
toiu" (cvartete). Opera 
..Iona“ de Anatol Vie- 
ru a avut ca protago
niști talente ale școlii 
de canto românești. 
Discuri de interes din 
muzica universală au 
fost : „Integrala sona
telor pentru vioară și 
clavecin" de Bach. al
bumul „Tosca". recita
lurile tinerilor solisti 
laureati ai concursu
rilor internaționale, de 
asemenea, seria „Isto
ria muzicii universale 
în exemple". autor 
Zeno Vancea (Școlile 
naționale, secolul XIX. 
Romantismul tîrziu in 
Austria). Au format 
„ediții speciale" înre
gistrările formațiilor 
corale laureate ale e- 
diției I a Festivalului 
național „Cîntarea 
României".

Ce ne oferă casa de 
discuri ..Electrecord" 
în acest an ? Este un 
program bogat, alcă
tuit cu profesionalism, 
cu grija ca să fie re
prezentată muzica ro
mânească în toate 
compartimentele ei — 
și creație, și interpre
tare — cu atentia cu
venită paginilor cele
bre din literatura u- 
niversală. Cu preocu
parea de a răspunde 
cerințelor adresate a- 
cestei instituții de că
tre milioane de melo
mani. Pentru că. în- 
tr-adevăr, în „milioa
ne" se numără iubito
rii discului românesc ! 
Se va continua, de la

sine înțeles, ca un act 
de cultură în primul 
rind. Integrala „E- 
nescu" — stereo (sui
te pentru orchestră. 
Simfonia concertantă 
pentru violoncel și 
orchestră). De la îna
intași ai muzicii româ
nești (Constantin Not- 
tara) pină la recente 
compoziții apartinînd 
lui Walter Mihai Klep-

copii al Radiotelevi- 
ziunii, concertul co
rului Filarmonicii din 
Tg. Mureș, debutul pe 
disc al grupului „Song" 
condus de Lucian 
Mihalea.

Se continuă seria 
„Jazz", vom avea „în- 
tilnire"- cu formațiile 
„Savoy", „Sfinx", „Pro
gresiv T.M.". din nou 
„Metropol" cu folkiștii

DISCUL 
în 1979

• Continuă imprimarea marilor 
opere enesciene • Antologia 
„Miorița” — variante din toate 
zonele țării, interpretate de rap
sozi celebri © Cu o aparatură 
perfecționată, casa de discuri 
„Electrecord” ne promite înre
gistrări de o înaltă fidelitate și 

calitate artistică

per. C. D. Georgescu, 
Mihai Moldovan. An
ton Zeman, pină la 
fresca numită „Canti 
per Europa", autor 
Theodor Grigoriu. mai 
departe la acele lu
crări camerale de ți
nută semnate de Mansi 
Barberis. Carmen Pe- 
tra-Basacopol. Liana 
Șaptefrati. Irina Odă- 
gescu si Piese pentru 
pian de Mihail Jora — 
iată un arc peste timp 
cuprinzînd creația sim
fonică. de cameră, 
demn de toată lauda.

Iubitorii muzicii co
rale vor semnala în a- 
cest an discurile : 
„Partidul. Ceaușescu, 
România", medalionul 
„Gavriil Musicescu", 
concertul corului de

Mircea Vintilă. Nicu 
Alifantis, Vally Ste- 
rian... La „Muzica 
populară", binecunos
cutele serii iși comple
tează înregistrările cu 
„Nunta în Bihor" (3), 
„Nunta în Bucovina" 
(4) cu „Obiceiuri din 
Muntenia" și recitalu
rile celor mai îndră
giți soliști de muzică 
populară. O propunere 
cu totul deosebită : 
„Miorița" — variante 
culese din diverse re
giuni ale tării, prezen
tate cu participarea 
rapsodului Gh. Roșoga, 
a Irinei Loghin. Olim
piei Vlaicu. Lucreției 
Hort — muzică, re
citări din baladă în 
limbi de circulație 
internațională. Multe

sînt de notat si din 
programul „Muzicii u- 
niversale". dar ne o- 
prim la : „Integrala 

■ sonatelor pentru flaut 
și bas continuo" de 
Haendel, recitalul de 
lieduri ..Schubert" (Io
nel Pantea), recita
lul organistului Josef 
Gerstenengst.

„La această agendă, 
as avea de adăugat 
cite, ceva privind ca
litatea discurilor și nu 
numai a discurilor — 
ne spune muzicologul 
Edgar Elian de la 
casa de discuri „E- 
lectrecord" — pentru 
că vom avea și case
te în toate genurile : 
recital „Herlea". ,.A- 
notimpurile" de Vi
valdi. muzică popu
lară. folk... Studiouri
le „Electrecordului" au 
fost dotate cu apara
te noi (magnetofoane. 
microfoane, pupitre de 
comandă, difuzoare...) 
ce permit realizarea u- 
nei captări stereo de 
înaltă fidelitate atît în 
studio, cît si în de
plasare. O aparatură 
perfecționată care ne 
permite un salt spec
taculos privind calita
tea sunetului".

Casa de discuri „E- 
lectrecord" — fată în 
fată cu cerințele me
lomanilor. După ulti
mele sondaje este clar 
interesul sporit pentru 
discurile de muzică 
simfonică, de cameră, 
operă. Pe prim plan 
însă, deocamdată, tot 
muzica populară, în 
special muzica vocală. 
Cît privește „Muzica 
ușoară" o tendință 
spre „retro" — cînte- 
ce vechi românești, 
melodii de viață lun
gă semnate de Ion Va- 
silescu. Gherase Den- 
drino... Rămîne totuși 
de discutat preocupa
rea constantă a difu- 
zorilor. a librarilor, a 
reprezentanților unită
ților comerciale de 
difuzare a discurilor, 
pentru popularizarea 
înregistrărilor de va
loare.

Smaranda 
OȚEANU

LA PIATRA NEAMȚ

„Mihai Viteazu”
în premieră pe țară

La Teatrul tineretu
lui din Piatra Neamț 
s-a ridicat recent cor
tina la premiera pe 
țară cu spectacolul 
„Mihai Viteazu", lucra
re consacrată marelui 
voievod al primei uniri 
din frămîntata noastră 
istorie, a cărei perso
nalitate a devenit su
biect deosebit de fer
til pentru dramaturgia 
contemporană. Bogă
ția de fapte și semni
ficații a epocii marelui 
domnitor a constituit 
pentru tînărul colectiv 
artistic pietrean sub
stanța unui spectacol 
de puternică vibrație 
patriotică, o dezbatere 
politică de strictă ac
tualitate. Accentul 
cade pe tensiunea idei
lor, a marilor idealuri 
care au dus la reali
zarea în fapt a unirii 
într-un singur stat și 
pentru prima oară în 
istorie a românilor.

Textul dramatic sem
nat de Eugen Mândrie 
și Paul Findrihan in
sistă cu deosebire a- 
supra atmosferei de la 
curțile din Alba Iulia 
sau Tîrgoviște, ca și a- 
supra culiselor diplo
matice ale marilor im
perii vecine. Vedem, 
astfel, pe de o parte 
noblețea și îndreptăți
rea idealului de veacuri 
al poporului român la 
unirea într-un singur 
stat, iar pe de altă par

te țesătura de interese 
potrivnice acestui ideal.

Noua construcție 
scenică de la Piatra 
Neamț, realizată de tî
nărul și talentatul re
gizor Alexandru Da- 
bija, apelează in acest 
scop la o multitudine 
de mijloace : de la vi
ziunea poetică la efec
te de distanțare ; de la 
tensiunea replicilor 
unui teatru de idei la 
pantomimă ; de la in
flexiunile tragice pînă 
la grotesc. Meta
forele subtile ale sce
nografiei (autor arhi
tect Laurențiu Dumi- 
traș), expresivitatea 
plastică a jocului șl a 
costumelor, accentele 
subtile ale muzicii și 
luminii restituie date
lor istorice ale acestei 
epoci tumultoase cu
loarea și însuflețirea 
faptului viu.

însăși formula de 
distribuție a spectaco
lului (în care același 
actor interpretează u- 
neori cite 2—3 roluri) 
asigură jocului a- 
desea efecte dramatice 
deosebite.

Tînărul' colectiv al 
teatrului din Piatra 
Neamț reușește astfel 
prin premiera pe țară 
cu spectacolul ..Mihai 
Viteazu" să realizeze o 
autentică dezbatere 
politică plină de patos.

Ion MANEA

Spectacol de gală cn filmul „Clipa”
Continuînd seria ecranizărilor după opere 

literare clasice și contemporane românești, Casa 
de filme nr. 5 a realizat lung-metrajul artistic 
„Clipa", o transpunere pe ecran a romanului 
cu același titlu semnat de Dinu Sâraru. Original 
ca tematică și modalități de tratare cinemato
grafică, „Clipa" (în regia lui Gheorghe Vitani- 
dis) reprezintă o nouă ipostază artistică a fil
mului românesc de actualitate, film-dezbatere 
de analiză a unor realități imediate ale socie
tății noastre. Spectacolul de gală cu noul film 
românesc a avut loc, luni seara, la cinemato
graful „Scala" din București. (Agerpres)

Ion Glăvan, directorul S.M.A.- 
Vedea, județul Ilfov : în luna de
cembrie 1977 unitatea noastră a 
primit de la întreprinderea „înfră
țirea" din Oradea o mașină de gău
rit C.G.O. 40 R, seria 6287. După 
montarea sa am constatat însă că 
mașina nu funcționează corespun
zător și nu execută toate operațiile 
programate. în urma sesizării pe 
care am adresat-o întreprinderii 
producătoare din Oradea, a fost 
verificat tabloul electric al mași
nii, stabilindu-se că motorul prin
cipal și comutatorul pentru schim
barea de sens al acestuia sînt de
fecte. Am primit un alt comuta
tor, l-am montat, dar mașina tot 
n-a funcționat. Solicitînd din nou 
sprijinul întreprinderii din Oradea, 
am fost îndrumați să trimitem mo
torul la întreprinderea „Electro- 
motor“-Timișoara. lucru ce l-am 
făcut cu scrisoarea de trăsură nr. 
173633 din 4 septembrie 1978. Timp

Unde sînt
Ion Costache, str. Karl Marx nr. 

36, blocul B, Ploiești : Am sesizat 
de mai multe ori autorităților lo
cale o seamă de probleme legate 
de gospodărirea curților, cît și a 
întregului municipiu, în ansam
blu. Nu știu cum se face, dar par
că eu am scris, eu am citit ! Ni
mic din cele semnalate de mine 
n-a fost luat în seamă. Iată, de 
exemplu, curtea imobilului de la 
adresa de mai sus — imobil situ
at, din păcate, chiar în centrul mu
nicipiului. Am sesizat G.I.G.C.L. 
mizeria care se menține de peste 
doi ani de zile în curtea blocului 
(grămezi de fier vechi, de gu
noaie ș.a.m.d.). Sesizarea mea a 
avut efect doar parțial G.I.G.C.L.

Pe scurt,
Marin V. Ion, București : Cu cît- 

va timp în urmă, in stațiunea Că- 
limănești se făcuse mare vilvă des
pre deschiderea unei frumoase ex
poziții de mobilă. Cineva a fost de 
părere' că o expoziție de mobilă — 
nu de stilouri, cum s-ar putea cre
de — are nevoie, ca spațiu, de 
cel puțin 1 200 mp. A fost găsit și 
locul, dar... Există un dar. O.J.T. 
Vîlcea a izbutit să acapareze el a- 
cest spațiu, așa că ideea organiză
rii expoziției a căzut pînă la găsi
rea unui alt spațiu, t care spațiu — 
de. rețineți. 30 mp — a fost găsit 
undeva intr-un imobil cu trepte 
multe, greu de ridicat pe ele o mo
bilă. Cică ar fi ceva provizoriu. 
Alte discuții se poartă pe seama 
transportului mobilei. Cine s-o 
transporte 1 I.G.O. Călimănești e 
de acord, dar cere să se plăteas
că transportul pe o distanță de 
100 km. Or, de la gară $înă la ex
poziție sînt numai 2 km !

Victor Mitu, tehnician. întreprin
derea „Electroputere" — Craiova : 
Prin intensificarea întrecerii socia
liste, aplicarea de măsuri tehnico- 
organizatorice, asigurarea în mai 
bune condiții a bazei tehnico-ma- 
teriale, colectivul întreprinderii 
„Electroputere" Craiova a realizat 
în primele două luni ale acestui

de două luni, nu am primit însă 
nici un fel de răspuns ; la reveni
rea noastră, întreprinderea timișo
reană ne-a adus la cunoștință că 
motorul, fiind bun, ne-a fost resti
tuit cu avizul de expediție nr. 8164, 
fără a menționa, cum ar fi fost 
normal, data expedierii și numărul 
scrisorii de trăsură, pentni a pu
tea urmări sosirea sa la stația 
C.F.R. Nici pînă în prezent însă 
coletul nu a ajuns la noi, iar ape
lurile noastre către întreprinderea 
timișoreană au rămas fără răspuns. 
Iată cum un utilaj în care am in
vestit bani și care ne este deosebit 
de necesar în desfășurarea activi
tății noastre de reparare și între
ținere a mașinilor agricole nu-1 
putem folosi de mai bine de un an. 
Sperăm că de această dată condu
cerile întreprinderilor din Oradea 
și Timișoara vor da dovadă de mai 
multă solicitudine.

gospodarii ?
a ridicat numai o parte din gunoa
ie. Tot G.I.G.C.L. a tolerat existen
ța în curtea imobilului a unor ma
gazii pline cu vechituri și locuite 
de... șobolani. Vă trimit și niște 
fotografii ale curții acestui imo- ' 
bil. în care trăiesc oameni care, 
zice-se, se respectă. Nu sint de pă
rere însă să le reproduceți în ziar 
— ar lăsa o impresie nu prea bună 
despre locatarii imobilului și edilii 
municipiului. Culmea este că ma
gaziile respective sînt construite 
de chiriași fără autorizație, dar a- 
ceasta nu-i împiedică să le folo
sească nestingheriți de nimeni. 
Cine să vină să ne gospodărească 
curtea imobilului ?

din scrisori
an o producție marfă, peste sarci
nile de plan, in valoare de 40’ 749 000 
lei. De asemenea, producția netă a 
fost realizată în proporție de 100 
la sută, producția pentru export — 
de 128 la sută, productivitatea 
muncii — de 100,6 la sută.

Au fost realizate suplimentar 
față de plan importante produse fi
zice : 6 locomotive diesel electrice 
magistrale, 140 motoare electrice 
de diferite tipuri și puteri, trans
formatoare de forță care însumea
ză 287 000 kVA ș.a.

Adalbert Gross, gestionar, ma
gazinul de prezentare al I.A.Sj, nr. 1 
Satu Mare : Vinurile produse de 
I.A.S. Medgidia se bucură, pe bună 
dreptate, de un apreciat renume. Cu 
toate acestea, sînt nu puține situa
țiile cind consumatorii manifestă 
reticențe în cumpărarea anumitor 
sticle cu vin din acest I.A.S. Care 
este cauza ? — am întrebat noi pe 
acești cumpărători. Ne-au răspuns 
că ei refuză doar sticlele care n-au 
aplicate pe „gură" capișonul și gu
lerul unde se specifică unitatea 
care a îmbuteliat vinul (și care nu 
e totdeauna aceeași cu producăto
rul). Rămîne deci ca I.A.S. Med
gidia să menționeze și cine a făcut 
imbutelierea.

cinema
• Clipa • SCALA — 15,30; 19, FA
VORIT — 15,30; 18,45, EXCELSIOR 
— 15,30; 19.
• Incredibila Sarah; PATRIA — 
15; 17,30; 20.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca : TIMPURI NOI — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Leac împotriva fricii ; CEN
TRAL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cuibul iluziilor : VICTORIA — 
15,30; 19.

• Police Python 357 î PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18, BUCUREȘTI — 14,45; 17,15; 20, 
FEROVIAR — 14,45: 17,30; 20,15,
MODERN — 15; 1.7,30; 30.
• Expresul de Buftea : CAPITOL 
— 15; 17,30; 20, MELODIA — 15,15; 
17,45; 20
• Cobra : FESTIVAL — 15; 17; 19; 
20,45, GLORIA — 15; 17; 19; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 15; 17; 19; 20,45.
• Al patrulea stol : AURORA —
15; 17,30; 20, FLAMURA — 15;
17,30; 20.
• între oglinzi paralele : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
COTROCENI — 15; 17,30; 20, TO
MIS — 15; 17,30; 20.

• Nea Mărin miliardar s ARTA — 
14,30; 16,30: 18,30 ; 20,15, GIULEȘTI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15, LIRA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15.
• Vlad Țepeș j PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Lanțul amintirilor : BUCEGI — 
14,30; 17,30; 20,30, FERENTARI — 
14,30; 17,30; 20,30.
• Melodiile nopții albe : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
o Front în spatele frontului : 
COSMOS — 15,30; 19.
• Ultrajul — 11,45, Spionii (am
bele serii) — 14, Aida — 18,30, Pă
sările — 20,30 : CINEMATECA.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30, 
Cascadorii — 18; 20 : DOINA.

• Șeriful din Tennessee î DACIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Aurul Iui Mackenna î DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Furtuni de vară : FLACĂRA — 
15,30; 17,45; 20.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga ” : FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Masca de apă : GRI VIȚA — 15; 
17,30; 20.
• Stepa : MIORIȚA — 15,30;
17,45; 20.
e 80 de husari î MUNCA — 15 ; 
17,30; 20.
• Omul fără identitate : PACEA
— 15; 17;30; 20.
• Circiuma de pe strada Piatniț-

kala î POPULAR — 15; 17,30; 20.
• Excursie ciudată : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• O simplă problemă de timp : 
VOLGA — 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de moda 
veche — 19,30, (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 19.
• Opera Română : Faust — 19.

• Teatrul de operetă : Poveste 
din Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Spectacol prezentai de Teatrul 
dramatic Galați cu piesa „Frank 
al cincilea* — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedid : Cinema — 
19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 19,30, (sala 
Studio) : Contratimp — 19.

S Teatrul Giulești (sala Majestic): 
edip rege (premieră) — 19,30.

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu” : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : După datina străbună 
— 19.30.
O Teatrul „Ion Creangă” : „13+1“ 
(O istorie cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică” : Pisica de 
una singură — 17.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea Ia circ” — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19,30.
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astăzi, domnule prim-ministru, 
România s-a pronunțat întotdeau
na împotriva oricăror forme de 
blocuri de natură să afecteze inde
pendența și suveranitatea unor na
țiuni. De aceea și colaborarea bal
canică noi o concepem nu ca o 
tendință spre un bloc, ci ca o ten
dință de afirmare a politicii inde
pendente a fiecărei națiuni. Con
siderăm că tarile balcanice trebuie 
să conlucreze în interesul bună
stării, al dezvoltării lor indepen
dente și să înceteze de a mai fi un 
instrument în serviciul altor pu
teri. Este timpul ca țările balca
nice să acționeze numai și numai 
în interesul propriilor lor popoare, 
al cauzei colaborării și păcii.

Concepem colaborarea balcanică 
în cadrul înfăptuirii securității și 
cooperării în Europa. Dorim să 
întărim conlucrarea pentru înfăp
tuirea neabătută a documentelor 
semnate la Helsinki. Acordăm o 
mare însemnătate reuniunii cu pri
vire la securitatea europeană ce 
urmează să aibă loc, în 1980, la 
Mj .°rid. Noi am dori ca această 
reuniune să dea un nou impuls 
destinderii, securității și păcii în 
Europa și, îndeosebi, să deschidă 
calea trecerii la măsuri de dezan
gajare militară pe continentul nos
tru, fără de care nu se poate vorbi 
de securitate.

Sîntem deosebit de preocupați de 
faptul că în viața internațională 
au apărut o serie de momente care 
reprezintă un grav pericol pentru 
politica de destindere, de colabo
rare și pace. Privind însă în per
spectivă. noi urmărim cu încrede
re evoluția vieții internaționale. 
Avem încredere că schimbările 
care au loc în raportul mondial 
de forțe, afirmarea cu putere a 
voinței popoarelor de a-și consoli
da independența și de a fi stăpîne 
pe destinele lor vor constitui tră
sături fundamentale ale vieții in
ternaționale și vor asigura politica 
de destindere și pace.

în raporturile internaționale ale 
României acordăm o mare însem
nătate relațiilor cu țările socialiste, 
întăririi solidarității acestora — ca 
un factor important al destinderii 
și păcii. Este de înțeles că. în acest 
cadru, relațiile cu vecinii noștri 
ocupă — cum este și normal — 
locul cel mai important.

Extindem larg relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare — România 
fiind ea însăși o țară socialistă ce 
face parte din rîndul acestor state 
—' și acționăm, împreună cu ele, 
împotriva politicii de dominație 
colonială, pentru o nouă ordine 
economică internațională.

Extindem, de asemenea, larg re
lațiile cu țările capitaliste dezvol
tate, în spiritul coexistenței paș
nice, al participării, pe principiile 
deplinei egalități, la schimburile 
internaționale de valori materiale 
și spirituale.

Noi sîntem foarte exigenți în ce 
privește principiile de relații in
ternaționale cu alte state. Insistăm 
întotdeauna foarte mult — și avem 
credința că procedăm bine — pe 
deplina egalitate în drepturi, pe 
respectarea suveranității și inde
pendentei, pe neamestecul în tre
burile interne. Ne pronunțăm cu 
fermitate împotriva forței și ame
nințării cu forța în raporturile din
tre state, pentru o colaborare re
ciproc avantajoasă. Viața interna
țională, inclusiv evenimentele din 
ultimul timp, demonstrează că ori
ce încălcări ale acestor principii 
constituie o gravă primejdie pen
tru independența popoarelor, pen
tru destindere și pace.

Ne pronunțăm cu toată fermita
tea pentru soluționarea diverselor 
probleme dintre state, numai și 
numai pe calea tratativelor. Orice 
recurgere la forță, la acțiuni mili
tare, nu soluționează, ci complică 
problemele. De aceea, considerăm 
că trebuie făcut totul pentru ca 
orice problemă litigioasă dintre 
state să fie soluționată la masa 
tratativelor, între țările direct in
teresate.

în cursul convorbirilor noastre 
ne-am preocupat, stimate domnule 
prim-ministru, și de situația din 
Orientul Mijlociu. Este de înțeles 
acest lucru, dacă avem în vedere 
că, practic, facem parte — am pu
tea spune — din această zonă. Deci 
încordarea din această regiune ne 
afectează nemijlocit. Iată de ce, 
România s-a pronunțat întot
deauna pentru soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor pașnice între ță
rile interesate. Am avut întot
deauna în vedere necesitatea re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, precum și a soluționării 
problemei poporului palestinian 
pe baza dreptului său la autode
terminare, inclusiv la constituirea 
unui stat palestinian independent. 

Considerăm că orice soluție în a- 
ceastă direcție trebuie să țină sea
ma neapărat de realizarea unei 
păci globale, inclusiv de soluționa
rea problemei palestiniene. Noi 
avem în vedere ca la soluția glo
bală să participe toate părțile in
teresate, inclusiv palestinienii re- 
prezentați prin Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. Este de înțe
les că o soluție globală trebuie să 
asigure independența și integrita
tea teritorială a tuturor statelor 
din zonă. Sperăm că vor continua 
să se depună eforturi susținute în 
această direcție și că se va ajunge 
la o pace globală, trainică și justă, 
în Orientul Mijlociu.

Sîntem deosebit de preocupați 
de amploarea cursei înarmărilor, 
de pericolul pe care aceasta îl re
prezintă pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a popoarelor, pentru 
pacea omenirii. Considerăm că tre
buie făcut totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la măsuri de dezarmare generală, 
inclusiv de dezarmare nucleară. 
România a înaintat, în această pri
vință, multe propuneri. Susținem, 
de asemenea, propunerile formulate 
de alte state. Considerăm că este 
necesar să se treacă cît mai 
degrabă la măsuri reale și concrete 
în această direcție. Noi înțelegem 
bine că nu se poate aborda numai 
problema armamentului clasic, sau 
numai problema armamentului 
nuclear; aceste probleme trebuie 
să fie abordate împreună și să se 
ajungă la soluții care să țină seama 
de necesitatea de a se asigura men
ținerea echilibrului actual, secu
ritatea și independența fiecărei 
țări. Considerăm însă că se pot 
găsi soluții corespunzătoare nu 
prin creșterea înarmărilor, ci prin 
reducerea lor, sub un control in
ternațional corespunzător.

O altă problemă care, de fapt, 
preocupă astăzi întreaga omenire 
este aceea a lichidării subdezvol
tării și instaurării noii ordini eco
nomice internaționale — factor pri
mordial pentru asigurarea stabili
tății economice, pentru progresul 
întregii omeniri.

în viața internațională sînt multe 
probleme care trebuie soluționate 
într-un mod nou, democratic. Noi 
considerăm că Ia găsirea celor mai 
bune soluții trebuie să participe 
toate statele, indiferent de mărimea 
sau de orînduirea socială. Este de 
înțeles că, în această privință, 
acordăm o mare însemnătate țări
lor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare și celor nealiniate 
pentru a putea participa cu drepturi 
egale la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor internaționale.

în soluționarea problemelor lumii 
contemporane considerăm că un rol 
important revine Națiunilor Unite 
și altor organisme internaționale.

în general, doresc să vă declar 
deschis că — pe lîngă rolul state
lor, al guvernelor și șefilor de state 
— apreciem că înseși popoarele au 
de jucat un rol mai important; ele 
trebuie să-și facă mai puternic au
zite cuvîntul și părerea. Noi avem 
convingerea că tocmai prin pre
zența mai activă a forțelor politi
ce, a popoarelor, în viața interna
țională, în soluționarea probleme
lor, se va asigura politica de destin
dere, de colaborare și pace.

Aș dori să exprim satisfacția 
mea pentru felul în care s-au des
fășurat convorbirile de astăzi-dimi- 
neață. Sper că și în continuare 
aceste convorbiri vor decurge în 
același spirit și cu aceleași rezul
tate pentru relațiile bilaterale și 
pentru colaborarea internațională 
dintre țările noastre. Dorim ca, pe 
lîngă extinderea colaborării bila
terale în toate domeniile, să colabo
răm mai strîns și pe plan interna
țional pentru soluționarea diferite
lor probleme complexe ale lumii 
de astăzi.

Iată de ce apreciez în mod deo
sebit vizita dumneavoastră, con
vorbirile de’ pînă acum. Sînt con
vins că încheierea acestor convor
biri, rezultatele vizitei se vor re
flecta pozitiv în dezvoltarea rela
țiilor româno-elene în toate dome
niile, că aceasta va corespunde riă- 
zuințelor de independență a popoa
relor, de destindere și pace.

Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— pentru prietenia de nezdrunci
nat. permanentă dintre poporul 
român și poporul elen ;

— urez poporului grec prieten 
succese tot mai mari în dezvoltarea 
sa economico-socială independentă, 
bunăstare și fericire ;

— în cinstea președintelui Repu
blicii Elene, Constantin Tsatsos ;

— în cinstea primului ministru, 
Caramanlis, prieten bun al poporu
lui român ;

— în cinstea dumneavoastră, a 
tuturor, dragi prieteni greci ;

— în sănătatea dumneavoastră ;
— pentru pace ! (Aplauze).
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ra acestei situații complica
te. Am constatat o coincidență 
de puncte de vedere între guver
nele noastre asupra unor principii 
generale. Sîntem de acord în ceea 
ce privește necesitatea menținerii 
destinderii internaționale. De ase
menea, sîntem de acord cu necesi
tatea Salvgardării și întăririi prin 
orice mijloace a păcii internațio
nale. Sîntem, de asemenea, de 
acord asupra principiilor funda
mentale ale vieții internaționale 
— ale independenței, libertății și 
integrității tuturor țărilor, mari»și 
mici. în problema libertății și in
dependenței nu există deosebiri 
între țările mici sau mari. Sîntem, 
de asemenea, de acord asupra ne
cesității dezarmării sub control. 
Aș vrea însă să fac o remarcă. 
Pentru ca să se poată realiza de
zarmarea internațională trebuie să 
se creeze premise de securitate 
internațională. Problema securită
ții și dezarmării amintește, dacă 
vreți, de problema oului și a găinii. 
Eu nu aș vrea să pun nici una din
tre aceste probleme înaintea celei
lalte. Cred în6ă că trebuie să mear
gă în mod paralel și aceasta pen
tru că nici un popor nu va accep
ta dezarmarea atît timp cît va 
simți că se află în pericol. în afa
ră de aceasta, războiul poate să 
aibă loc și cînd ai arme multe și 
cînd ai arme mai puține. Aceasta 
nu înseamnă însă că nu trebuie 
să insistăm asupra politicii de 
dezvoltare, dar trebuie în pa
ralel să întărim factorii de 
securitate internațională. Acest 
lucru îl vom reuși dacă vom în
tări rolul organismelor internațio
nale, astfel încît acestea să poată 
garanta securitatea și independen
ța popoarelor mici. Asupra acestui 
punct am căzut de acord cu dom
nul președinte.

în continuare am mai discutat 
cu domnul președinte două pro
bleme care interesează direct ță
rile noastre : problema Orientului 
Mijlociu și cea privind viitorul și 
securitatea zonei balcanice. Și cu 
privire la aceste probleme am fost 
de acord. Am spus că în ceea ce 
privește problema Orientului Mij
lociu trebuie să se depună orice 
efort care ar putea să conducă spre 
o soluționare globală a problemei. 
De asemenea, am căzut de acord 
asupra necesității ca pe lîngă dez
voltarea relațiilor bilaterale să se 
extindă și colaborarea interbalca
nică. Avem o experiență îndelun
gată, o experiență’ amară a con
flictelor care, în trecut, timp de 
aproape un secol, au zguduit Pe
ninsula Balcanică. Pe baza aces
tei experiențe trebuie să luăm mă
suri pentru a evita în viitor ace
leași pericole. Și, ca să reușim, 
înainte de toate trebuie să nu ne 
certăm. Dar chiar și atunci cînd 
ne certăm să nu-i lăsăm pe terți 
să se amestece în certurile noas
tre, pentru că acesta este cel mai 
periculos lucru. Așa se întîmpla în

Vizita primului ministru 
al Republicii Elene, 

CaramanlisConstantin
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănes- 
cu, duminică a sosit la București 
primul ministru al Republicii Elene. 
Constantin Caramanlis. care efec
tuează o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

Primul ministru elen este însoțit 
în această vizită de Gheorghios Ral- 
lis, ministrul afacerilor externe, 
Dimitri Papadakis, ambasadorul Re
publicii Elene la București, J. Tzou- 
nis, ambasador, director, general 
pentru afacerile politice în M.A.E., 
Petros Moliviatis, ambasador, direc
tor general la cabinetul primului 
ministru, G. Mazarakis, ambasador, 
director pentru afacerile politice in 
M.A.E., J. Grigoriadis, ambasador, 
directorul protocolului M.A.E., Dimi
tri Franzeskakis, ambasador, direc
torul cabinetului diplomatic al 
M.A.E., de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, au venit in întîmpinare 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ilie Verdeț, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Cornel Burtică, vice
prim-ministru, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Dumitru Be- 
jan, ministru secretar de stat in Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
membri ai conducerii unor ministe
re, reprezentanți ai Consiliului popu
lar al municipiului București, alte 
persoane oficiale.

Era prezent Ion Brad, ambasado
rul României la Atena.

Au fost de față membri al Amba
sadei Republicii Elene la București. 

trecut și tocmai de aceea Balcanii 
se aflau într-o continuă agitație. 
Este cunoscut că în urmă cu doi 
ani s-a făcut un început în colabo
rarea interbalcanică. Cred că acest 
efort va trebui continuat, și aceas
ta pentru că datorită unei cola
borări mai largi, multilaterale este 
posibil să promovăm interesele po
poarelor noastre, ale țărilor noas
tre. In același timp, vom contribui 
la apărarea păcii, a, calmului în a- 
ceastă regiune. Politica înseamnă 
psihologie. Iar atunci cînd există 
climatul potrivit, chiar și cele mai 
dificile probleme își pot găsi o so
luționare. în cazul în care climatul 
este nefavorabil, pînă și cele mai 
mărunte probleme devin insolubile, 
în consecință, dacă vom dezvolta o 
colaborare interbalcanică, vom crea 
acel climat care va permite și în 
căzui unor diferende bilaterale ca 
acestea să-și găsească soluționarea.

Domnul președinte referindu-se 
la situația din Balcani a menționat 
și diferendele dintre Grecia și Tur
cia. N-aș dori ca, aflîndu-mă pe te
ritoriul unei țări prietene, să for
mulez acuzații și să atribui răspun
derea pentru acestea unei terțe 
țări. Ceea ce pot să spun este că 
fac tot ceea ce pot pentru a regle
menta pașnic diferendele noastre 
cu Turcia. Sper că în viitor va exis
ta înțelegere și de cealaltă parte, 
astfel încît să putem pune capăt 
acestor diferende care există între 
noi și care aș putea spune că au 
fost create tocmai pentru că nu 
exista acest climat pe care încer
căm acum să-l realizăm pentru 
viitor.

Sînt fericit să constat că vorbele 
domnului președinte corespund în
tru totul cu faptele și politica pe 
care o aplică. Vreau să subliniez că 
apreciez foarte mult acest lucru. O 
politică consecventă, o politică sin
ceră, lipsită de idei preconcepute 
din partea tuturor guvernelor poate 
să consolideze pacea atît în Bal
cani, cît și pe plan mai general, în 
lume.

• Doresc să fac și eu constatarea 
că întîlnirea pe care am avut-o 
astăzi cu domnul președinte va con
stitui o etapă în dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării și priete
niei dintre cele două țări ale noas
tre. De asemenea, va contribui la 
întărirea securității și a calmului 
în regiunea balcanică. Doresc să 
subliniez din nou satisfacția mea. 
pentru că în această problemă 
punctele de vedere ale guvernelor 
României și Greciei coincid întru 
totul, iar acest lucru dacă nu con
stituie o garanție, constituie cel 
puțin o speranță că, într-un viitor, 
efortul pentru colaborarea balcani
că va obține în sfîrșit cîștig de 
cauză.

Cu această speranță, aș vrea să 
ridic paharul :

— în sănătatea- și pentru feri
cirea poporului român ;

— pentru prietenia greco-română;
— în sănătatea și pentru succe

sul domnului președinte Ceaușescu! 
(Aplauze)

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Elene și Republi
cii Socialiste România.

★
Duminică seara, primul ministru 

al Republicii Elene, Constantin Ca
ramanlis, și persoane oficiale elene 
au asistat Ia un spectacol folcloric 
susținut de Ansamblul artistic „Rap
sodia română“.

Oaspeții au fost însoțiți de Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Dumitru Ghi- 
șe, vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și de ambasa
dorul României la Atena și de am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

★
Luni dimineața, primul ministru 

al Republicii Elene. Constantin Ca
ramanlis, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

Au asistat Dumitru Bejan, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicolae Ganea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Atena și ambasadorul 
Republicii Elene la București.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculege
re. A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului. (Agerpres)
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reciproc, de la necesitatea afirmă
rii cu putere în lume a unor relații 
noi între statele care au ’ lichidat 
exploatarea și asuprirea — relații 
care să se bazeze pe deplină ega
litate, pe respectul independenței, pe 
neamestec în treburile interne, pe 
solidaritate și ajutor reciproc în con
strucția noii orînduiri sociale.

Avem convingerea că, în ciuda 
situației actuale, divergențele și con
tradicțiile pot fi depășite. în ce o 
privește, România a acționat, acțio
nează și va acționa în continuare cu 
toată consecvența în această direcție.

ÎNTREBARE : România re
prezintă un apreciat factor de 
dialog intre Est și Vest, menți- 
nind, de asemenea, bune relații 
cu Israelul și cu țările arabe. 
Care este explicația că România 
constituie un partener aproape 
indispensabil in soluționarea 
marilor tensiuni internaționale 2 

RĂSPUNS : In politica sa inter
națională, România acționează în 
mod consecvent pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. în a- 
cest cadru, în afară de relațiile cu 
țările socialiste — de care am vorbit 
deja — acordăm o mare însemnă
tate colaborării cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, în
scriind această colaborare în contex
tul mai larg al politicii împo
triva imperialismului, colonialismu
lui, pentru soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane în 
interesul tuturor popoarelor, și în1 
primul rînd al popoarelor mici și 
mijlocii. Dezvoltăm, în același timp, 
relații cu țările capitaliste dezvolta
te, în spiritul principiilor coexisten
ței pașnice.

în acest context general se expli
că relațiile bune pe care le avem cu 
țările arabe, cit și menținerea rela
țiilor cu Israelul. Noi pornim de la 
faptul că existența unor conflicte

CELUI DE-AL II-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN 

SANTO-DOMINGO
Stimați tovarăși,
Lucrările celui de-al II-lea Congres al Partidului Comunist Dominican 

ne oferă prilejul deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R., să adresăm participanților, conducerii și tuturor membrilor 
partidului un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie 
și cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor congresului, în 
îndeplinirea hotărîrilor pe care le veți adopta.

Urmărim cu viu interes și întreaga noastră solidaritate militantă 
activitatea Partidului Comunist Dominican consacrată promovării intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii, ale întregului popor dominican, luptei 
pentru consolidarea și apărarea independenței și suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare a țării, pentru 
transformări înnoitpațe menite să asigure mersul nestingherit pj Republic)! 
Ddtninicăne pe calea progresului, â păcii și înțelegerii între popoare.

Congresul dumneavoastră se desfășoară în condițiile intensificării 
procesului general de prefaceri înnoitoare, revoluționare, naționale și sociale, 
ale luptei popoarelor pentru apărarea și întărirea independentei lor politice 
și economice, pentru asigurarea dreptului fiecărei țări de a-și alege 
nestingherită calea dezvoltării.

Partidul Comunist Român, guvernul României socialiste se pronunță ferm 
și acționează pentru instaurarea unor relații noi, de egalitate și respect 
reciproc, între toate statele, pentru o nouă ordine economică mondială, 
pentru stingerea și lichidarea focarelor de încordare sau conflict, încetarea 
cursei înarmărilor, dezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea 
nucleară, pentru soluționarea, în interesul tuturor națiunilor, a marilor 
probleme cu care se confruntă comunitatea internațională. Așa cum sublinia 
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în situația deosebit de 
complexă existentă astăzi pe plan mondial, se impun intensificate acțiunile 
pentru lichidarea conflictelor ce mai dăinuie în lume pe calea tratativelor 
— singura modalitate rațională de soluționare justă și durabilă a problemelor 
litigioase dintre state — pentru stingerea tuturor focarelor de încordare, 
pentru abolirea definitivă a folosirii forței în raporturile internaționale.

Exprimăm și cu acest prilej satisfacția noastră deplină față de evoluția 
ascendentă a raporturilor de colaborare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Dominican, caracterizate prin încredere, 
înțelegere, stimă și respect reciproc, la a căror dezvoltare o contribuție 
hotăritoare au avut-o intilnirile și convorbirile dintre secretarii generali ai 
partidelor noastre, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Narciso Isa Conde.

Partidul Comunist Român va face totul ca aceste raporturi să se 
adîncească, în viitor, în folosul prieteniei și conlucrării, pe multiple planuri, 
între popoarele român și dominican, al întăririi solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, al păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HOCHEI: C.M. (grupa B)FOTBAL:

Mîine, partida amicală România-Grecia
Mîine, la București, pe stadionul 

Steaua, de la ora 16,15. echipa repre
zentativă A va juca un meci amical 
cu echipa reprezentativă a Greciei, 
binecunoscută pentru elanul și calita
tea tehnică a fotbalului pe care-1 
practică.

De la Federația română de fotbal 
am fost informați că echipa noastră 
reprezentativă va alinia probabil ur
mătoarea formație : Lung — Tilihoi, 
Dinu, Sameș. Vigu — Dumitru. Bă
lăci. Bolbni — Lucescu. Cămătaru, 
Marcu. Jucători de rezervă : Cristian. 
B. Grigore. Lucută. Romilă, D. Geor
gescu și Voicilă. După cum se ob
servă. pentru meciul de mîine, 
a fost convocat la lot și vechiul in
ternațional Mircea Lucescu. aflat în 
bună formă sportivă. Jucătorii Radu
lescu și Iordănescu. membri in lotul 
reprezentativ A. nu sint încă resta
biliți de pe urma unor accidente de 

sau contradicții între diferite țări — 
și, din păcate, după cum știți, sînt 
multe conflicte în diferite zone ale 
globului — nu trebuie să ducă la în
treruperea relațiilor diplomatice sau 
economice cu o țară sau alta, cu un 
grup sau altul de țări. Dimpotrivă, 
existența stărilor de încordare pre
supune să se mențină și să se dez
volte relațiile, să se acționeze în di
recția depășirii conflictelor. Ne pro
nunțăm neabătut pentru soluționa
rea tuturor problemelor litigioase 
dintre state numai și numai pe ca
lea tratativelor. Considerăm că nu
mai acționînd în direcția găsirii solu
țiilor pe calea tratativelor se poate 
asigura evitarea conflictelor între 
țări — ceea ce corespunde interese
lor fiecărui popor de a trăi în pace, 
cauzei mai generale a păcii în în
treaga lume.

Consider că tocmai această politică 
a României, preocuparea sa constan
tă de soluționare a problemelor pe 
calea tratativelor — care să asigure 
independența și integritatea terito
rială a fiecărei națiuni — constituie 
factorul esențial care permite țării 
noastre să întrețină relații cu toate 
statele, să participe activ, împreună 
cu celelalte popoare, la soluționarea 
problemelor internaționale.

ÎNTREBARE : Care sint,
după opinia dumneavoastră, 
principalele măsuri ce sint ne
cesare pentru a realiza destin
derea in relațiile internațio
nale 2

RĂSPUNS : în viața internațională 
asistăm la profunde prefaceri revo
luționare. Trăim o etapă de schimbări 
rapide și radicale în raportul de forțe, 
în mod deosebit, aș menționa afirma
rea cu tot mai multă putere a voin
ței popoarelor de a pune cu desă- 
vîrșire capăt dominației imperialiste 
și colonialiste, de a deveni stăpîne 
pe bogățiile naționale și a-și asigura 
deplina independență națională.

Pentru dezvoltarea acestui proces 
revoluționar în favoarea popoarelor, 
a păcii și destinderii internaționale, 

joc mai vechi sau mai recente, iar 
Crișan este bolnav (de gripă).

Tot mîine, la Alexandria, de la ora 
15,30, echipa reprezentativă de tine
ret va întîlni formația bulgară Botev 
Vrața.

In ziua de joi, la Pitești. începînd 
de la ora 16. echipa olimpică a Româ
niei își va verifica potențialul in fața 
echipei franceze F.C. Sochaux. Va fi 
aliniată probabil următoarea forma
ție : Coman — Zamfir, .Ștefănescu. 
Nicolae. Ivan — Augustin. Bărbules- 
cu, Iovănescu — Doru Nicolae, 
Radu II, Stan. Jucători de rezervă în 
lotul olimpic sînt : Bucu. Purima. 
Stancu, Stoica, Fi. Grigore si Cîrstea. 
Acesta din urmă este indisponibil 
pentru jocul de joi. Jucătorii Bărbu- 
lescu. Stoica și Purima sînt ’ în curs 
de recuperare și probabil vor putea fi 
utilizați. La lotul olimpic au fost 
convocați și jucătorii Beldeanu și 
Koller. 

este necesar, în primul rînd, întări
rea puternică a solidarității și cola
borării tuturor popoarelor, a tuturor 
forțelor politice și sociale, fără de
osebire de convingeri politice sau 
credință religioasă. Pornim de la ne
cesitatea ca popoarele să conlucreze 
tot mai strîns pentru lichidarea îm
părțirii lumii în țări sărace și țări 
bogate și înfăptuirea noii ordini e- 
conomice internaționale, pentru rea
lizarea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru dez
voltarea independentă a fiecărei na
țiuni, renunțîndu-se cu desăvîrșire la 
politica de forță si amenințare cu 
forța in viata internațională. Eve
nimentele din ultimul timp, chiar 
cele mai recente, demonstrează cu 
putere că orice recurgere la forță nu 
duce decît la o agravare a situației 
internaționale, creează pericole foarte 
mari pentru pacea fiecărei națiuni 
și a întregii lumi. Iată de ce. dacă 
vorbim de destindere în viata inter
națională. trebuie ca. pe lîngă pro
blemele generale la care m-am re
ferit. să punem pe primul plan res
pectarea strictă a independentei fie
cărui popor, neamestecul, sub nici 
o formă. în treburile interne, re
nunțarea la forță si la amenințarea 
cu forța, excluderea oricărei inter
venții militare sau de altă natură.

Acestea sînt, după părerea mea, 
căile sigure și, de altfel, singurele, 
care pot asigura o politică de des
tindere și pace în întreaga lume. Ti- 
nînd seama de schimbările care • au 
loc. consider că este pe deplin posibil 
ca popoarele — acționînd cu mai 
multă fermitate și într-o deplină so
lidaritate — să asigure continuarea 
cursului de destindere si pace.

în această direcție, dorim ca rela
țiile dintre România si Portugalia să 
contribuie în mod activ la înfăptuirea 
marilor deziderate ale întregii ome
niri.

în încheiere, doresc să adresez 
poporului portughez un salut căldu
ros si cele mai bune urări de pro
gres. prosperitate si pace.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Roman-foileton : Poldark.
10.55 Atenție la... neatenție I
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba engleză
17,45 Din țările socialiste — Reportaj 

din R.S.F. Iugoslavia
17.55 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.20 Tribuna TV
18.40 Ansamblul folcloric al întreprin

derii „Automecanlca" Mediaș
19,00 Portugalia t. file din istoria spre

19.20 îOoi de seri
19.30 Telejurnal
20,10 Caravanele de duminică
20.30 Pe plaiuri de baladă.
20.40 Seară de teatru : „Romeo și Ju- 

lieta“ de William Shakespeare.
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Insula 

misterioasă (reluarea episodului 4)
20.25 Viața economică
21.25 Din viața de concert a Capitalei.
21.55 Inscripții pe celuloid

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 martie. în țară : Vreme in ră
cire ușoară ia începutul intervalului, 
apoi in curs de încălzire. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuare în 
vestul și nordul țării, unde vor cădea 
ploi locale. în rest, ploi izolate. în zona 
de munte, precipitațiile vor fi sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, izolat mai 
coborîte în nordul țării, iar cele ma
xime între 6 și 16 grade, pe alocuri 
mai ridicate în sudul țării. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
«emporar noros. Ploaie de scurtă du
rată.

Ieri, 
România - Ungaria 8-4
• Miine, în derbiul seriei a ll-a: 

România — R.D.G.
In a patra zi a campionatului 

mondial de hochei pe gheată (gru
pa B), ce se discută la Galați, ho- 
cheiștii noștri au întilnit echipa Un
gariei. Jucind de data aceasta cu 
mai multă forță și decizie în fazele 
de finalizare — din păcate, doar in 
prima repriză — tricolorii au ob
ținut o prețioasă victorie (8—4). care 
ii menține pe locul secund în clasa
mentul seriei a II-a (cu 5 puncte), 
după reprezentativa R.D. Germane, 
ieri la cea de-a treia victorie conse
cutivă : 7—0 cu Austria. In acest fel, 
derbiul seriei va opune echipele R.D. 
Germane și României, programat 
miercuri de la ora 20.

Primul meci de ieri : Norvegia — 
Japonia 4—3.

• „TREI MILIOANE 
ANI DE AVENTURĂ U- 
MANĂ", Altfel se intitulează 
expoziția organizată în cadrul 
Muzeului de istorie naturală din 
Paris de către Consiliul natio
nal do cercetare științifică si 
preistorie al Franței. Ansamblul 
expoziției se articulează în ju
rul cîtorva teme, acoperind prin
cipalele aspecte si etape ale e- 
volutiei umanității — primele 
unelte, folosirea focului, apari
ția artei, constituirea primelor 
sate și nașterea urbanizării. Se 
pot urmări' nu nțimai rezultate
le cercetărilor, dar si metodele 
folosite in vederea obținerii lor. 
„Marea aventură umană" este 
situată in timp în această ex

poziție gratie unei reconstituiri 
cronologice pentru fiecare temă, 
iar în spațiu — gratie unei pre
zentări geografice.

• ORAȘUL DUBLU
RĂ. Antropologul Eduardo Ma
tos Moctezuma, care coordonea
ză cercetările arheologice din 
subsolul .capitalei mexicane, 
inițiate in 1978. apreciază drept 
...miraculoase" noile descoperiri 
din zona centrală, unde este 
identificat treptat un nou oraș. 
Excavațiile în vederea scoaterii 
la lumină a edificiilor vechii ca
pitale a aztecilor. Tenochtitlan. 
urmează să fie terminate în 
martie 1980. Dezgroparea clădi
rilor vechiului oraș, printre care 
figurează si un superb palat.

„Templo Mayor", îmbogățește 
tezaurul artistic al străvechilor 
civilizații de pe pămîntul me
xican. printre comorile descope
rite acum fiind si o mască ol- 
mecă din mileniul al doilea 
dinaintea erei noastre.

• AUTOMOBILE CU 
RHODIU. Vehiculele actuale, 
propulsate de hidrocarburi, sînt. 
se știe, un important factor de 
poluare atmosferică. datorită 
oxizilor de azot pe care-i pro
duce motorul cu benzină. Un 
grup de cercetători americani a 
descoperit însă că există in na
tură un element capabil să re
ducă gradul de poluare provo
cată de un automobil, si anu
me rhodiul, excelent catalizator

al oxizilor de azot. Rhodiul ab
soarbe pur si simplu oxizii pro
ducători de smog si ii preschim
bă in gaze inofensive de azot. 
Ar fi suficiente cîteva centigra- 
me de rhodiu placate pe pere
ții unui convertizor pentru a 
neutraliza nocivitatea gazelor. 
Chestiunea pare simplă ; cu 
toate acestea. aplicarea ei se 
lovește de costul ridicaț, rhodiul 
fiind un element foarte rar. El 
costă de două ori cît aurul, toa
te minele din lume producînd 
doar 6 tone pe an. O soluție ar 
oferi-o, după părerea cercetăto
rilor americani. recuperarea 
rhodiului din platina industria

lă. unde se găsește ca subpro
dus.
• CARTIER „SOLAR". 

Din inițiativa si sub îndrumarea 
Fundației pentru construcții in
dustriale si ecologice din Sue
dia. un grup de arhitect! a con
ceput proiectul unui cartier de 
locuințe foarte modern si ratio
nal. avînd în vedere modul de 
procurare a energiei necesare. 
Cartierul, a cărui construcție va 
începe în 1981 în orașul Eslov, 
din sudul Suediei, va consta din 
cinci mici grupe de clădiri. în- 
sumînd 134 locuințe, ordonate 
de-a lungul unui asa-numit

..coridor verde" — de fapt o 
arteră stradală avînd un acope
riș care nu este altceva decît 
un uriaș colector solar. Energia 
solară obținută pe această cale, 
căldura provenită din ilumina
tul străzilor sau reținută de co
lectoarele de pe fiecare clădire 
— toate sînt captate printr-un 
sistem de pompe și depozitate, 
in vederea refolosirii. sub asfal
tul străzilor. S-a calculat că 
prin acest sistem se poate eco
nomisi pînă la 80 la sută din 
energia convențională necesară 
unui asemenea cartier, un alt 
avantaj maior constituindu-1 
utilizarea rațională a terenului.
• APEL PENTRU SAL

VAREA MĂRILOR.
mările si oceanele lumii sînt.

Intr-o măsură mai mică sau mai 
mare, atinse de poluare. Marea 
Mediterană însă este grav bol
navă — este de părere J. Y. 
Cousteau, pasionat cercetător al 
vieții subacvatice si apărător al 
purității mărilor. Intr-o recentă 
declarație făcută la Madrid, el 
avertizează că în cel mult 50 
de ani Mediterană va fi o mare 
moartă, dacă nu se vor lua mă
suri urgente de oprire a poluă
rii sale. Pentru aceasta, a afir
mat el. sînt absolut necesare e- 
forturile reunite ale tuturor ță
rilor. ..Boala" de care suferă 
Marea Mediterană : poluarea 
datorată deversării reziduurilor 
industriale în apele sale, devie
rea cursurilor de apă. supra
popularea cu pești a zonelor 
docurilor.

• MIRAJUL ALB. Mo
ment unic în analele Saharei : 
săptămînile trecute, timp de o 
jumătate de oră. in văzduhul 
altminteri pîrjolit de uscăciune 
Si raze fierbinți pluteau, ușor, 
fulgi de zăpadă. Locuitorilor din 
Ghardaia. capitala provinciei 
algeriene Mzab. nu le venea 
să-si creadă ochilor, multi ne- 
Stiind nici măcar cu ce noțiune 
cunoscută lor să asocieze stra
niul fenomen. Aici, ca si în alte 
localități, de pildă la Hassi 
R’Mel sau Laghouat. drumurile 
si șoselele au fost acoperite de 
un strat de nea — pentru scur
tă vreme însă. Soarele desertu
lui si-a reintrat repede în drep
turi. topind efemera mantie 
albă.
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• Guvernul Israelului a aprobat proiectul tratatului israeliano- 
egipțean • „O primă etapă a unei păci trainice în regiune" — 

declară consilierul președintelui S.U.A.
TEL AVIV 19 (Agerpres). — Gu

vernul Israelului a aprobat, luni, 
proiectul tratatului de pace israelia- 
no-egiptean și anexele acestui docu
ment — a declarat secretarul cabine
tului, Aryeh Naor, citat de agențiile 
Associated Press și U.P.I.

Ministrul apărării, Ezer Weizman, 
aflat la Washington pentru convor
biri cu miniștrii apărării ai Egiptu
lui și S.U.A. asupra aspectelor mili
tare ale proiectului de tratat de pace, 
și-a dat anticipat votul în favoarea 
documentului. Pentru proiectul de 
tratat de pace s-au pronunțat 15 
membri ai guvernului, iar doi au vo
tat împotrivă.

Guvernul Israelului — a declarat 
Aryeh Naor — l-a însărcinat pe pre
mierul Menahem Begin să supună 
Knessethului (parlamentul) spre 
examinare și aprobare textul proiec
tului de tratat de pace cu Egiptul, 
după care acesta urmează să fie sem
nat de Israel, Egipt si S.U.A. la 
Washington.

S-au încheiat operațiunile de retragere a forțelor armate 
ale R. A. Yemen si R. 0. P. YemenI

ADEN 19 (Agerpres). — Operațiu
nile de retragere a forțelor armate 
ale R. A. Yemen și R.D.P. Yemen 
pe pozițiile deținute înaintea de
clanșării conflictului armat interye- 
menit s-au încheiat luni, cu patru zile 
înaintea datei menționate de acor
dul intervenit recent între cele 
două - state yemenite — a declarat 
corespondentului agenției irakiene de 
presă I.N.A. generalul Ibrahim Mah
mud Younes, comandantul Comitetului 
Militar al Ligii Arabe, însărcinat 
cu aplicarea prevederilor tratatului 
amintit și a hotărîrilor reuniunii 
extraordinare a Consiliului Minis
terial al Ligii Arabe.

După încheierea operațiunilor de

Victorie a candidaților partidelor de stingă
după primul tur de scrutin al

PARIS 19 (Agerpres). — Duminică 
s-a desfășurat în Franța primul tur 
al alegerilor cantonale pentru de
semnarea a jumătate din consilierii 
generali, a căror sarcină esențială 
este de a decide în problemele bu
getare la nivel departamental. Acest 
gen de alegeri se desfășoară din trei 
In trei ani, consilierii generali fiind 
aleși pe o perioadă de șase ani.

Victoria la primul tur de scrutin, 
relevă agenția France Presse, a re
venit candidaților opoziției de stingă. 
Potrivit unui comunicat oficial dat 
publicității luni la Paris de către 
Ministerul de Interne al Franței, 
membrii electoratului din 1847 de 
cantoane (cincizeci la sută) s-au pre
zentat la urne în proporție de 65,5 
la sută, adică 16 905 271 alegători. în 
favoarea candidaților Partidului Co
munist au fost exprimate 22,46 la 
sută din numărul total al voturilor ; 
candidaților Partidului Socialist le-au

PERU

Pentru un front unic al stîngii 
în perspectiva alegerilor generale

Administrația S.U.A. examinează noi măsuri 
în domeniile economic și energetic

LIMA 19 (Agerpres). — în docu
mentul final adoptat de Convenția 
Națională a Unității Democratice și 
Populare (U.D.P.) din Peru, care a 
avut loc zilele trecute la Lima, se 
arată că narticipantii la lucrări s-au 
pronunțat pentru realizarea unui 
front unic al stîngii în perspectiva 
alegerilor generale programate pentru 
anul .viitor. Baza acestei unități 
urmează să fie o înțelegere progra

-.......... DIN ACTUALITATEA POLITICĂ ...-
La deschiderea noii sesiuni a Conferinței O. N. U.

asupra dreptului mării

Resursele marine - in folosul progresului 
și prosperității tuturor popoarelor

La Geneva s-au reluat ieri lucrările Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării. Conferinței ii revine rolul de a elabora și adopta un 
cod cuprinzător de conduită a statelor intr-un domeniu esențial pen
tru viitorul omenirii, știut fiind că resursele marine constituie unul din 
factorii cei mai importanți al dezvoltării și sint considerate, pe bună 
dreptate, ca una din alternativele viabile ale ieșirii din criza de resurse 
naturale.

Intensificarea activităților în me
iul oceanic a dat noi dimensiuni 
Problematicii acestei conferințe ini
țiate de O.N.U. încă în 1973. Viziu
nea juridică, considerată inițial ca 
adecvată acestei conferințe, a cedat 
treptat locul abordării ansamblului 
aspectelor economice, politice, tehni" 
co-științifice, militare și ecologice 
ale resurselor marine. Această mo
dalitate s-a dovedit necesară pentru 
degajarea unor reglementări viabile 
și. in același timp, corespunzătoare 
specificului activităților omului în 
mediul marin.

Este de așteptat ca si în cadrul 
celei de-a VIII-a sesiuni să se facă 
simtite cele două tendințe esențiale 
care au dominat si deliberările ante
rioare. Pe de o parte. încercările a- 
celor state care, dispunînd de un pu
ternic potențial economic si financiar, 
de capacități stiintifico-tehnologice 
și de o poziție privilegiată prin di
mensiunile țărmurilor și bogăției re
surselor din zonele lor marine, ac
ționează pentru a-si asigura un rol 
preponderent în folosirea oceanului 
planetar si în valorificarea imenselor 
sale resurse. Pe de altă parte, ac
țiunea a numeroase state ale lumii. 
5i înainte de toate a țărilor socialiste, 
îtatelor în curs de dezvoltare, care, 
lornind de la necesitatea unei trans- 
ormări radicale a conținutului ra- 
orturilor interstatale în domeniul 
laritim. corespunzător cerințelor 
lificării unei noi ordini economice 
ternationale. consideră că resurse- 

marine trebuie să constituie un

Dezbaterile în Knesseth sînt prevă
zute să înceapă marți, urmînd ca re
zultatul deliberărilor din parlament 
să fie cunoscute miercuri.

★
Agențiile de presă reamintesc că, 

săptămîna trecută, proiectul tratatu
lui de pace egipteano-israelian a fost, 
aprobat și de Guvernul Republicii 
Arabe Egipt.

CAIRO 19 (Agerpres). — Zbigniew 
Brzezinski, consilier pentru proble
mele securității naționale al pre
ședintelui S.U.A.. a sosit, duminică 
seara, la Cairo, venind de la Amman. 
Agenția M.E.N. relatează că după o 
întrevedere avută cu președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat. Brzezinski 
a declarat : ..Am discutat situația ac
tuală din regiune si poziția diferite
lor state". „Sîntem convinși că trata
tul egipteano-israelian va constitui 
elementul esențial si prima etapă a 
unei păci trainice în regiune".

retragere — a subliniat Ibrahim 
Mahmud Younes — Comitetul Mi
litar al Ligii Arabe își va exercita 
misiunea pe o perioadă limitată în 
timp pentru a preveni reluarea 
ostilităților și a contribui la elimi
narea tuturor surselor de tensiune. 
Comitetul își va înceta activitatea la 
cererea celor două părți și a Ligii 
Arabe.

Agenția I.N.A. relatează că pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului R.D.P. Yemen, 
Abdel Fattah Ismail, a primit dele
gația militară a R. A. Yemen, con
dusă de șeful Statului Major al ar
matei nord-yemenlte, aflată în vizită 
la Aden.

alegerilor cantonale din Franța
revenit 26,96 la sută ; candidaților 
Uniunii pentru Democrația Franceză 
— 21,14 la sută, iar candidaților 
Adunării pentru Republică — 12,34 
la sută. De menționat că ultimele 
două partide fac parte din coaliția 
guvernamentală. Restul voturilor au 
reverjit unor formațiuni politice mai 
puțin importante.

Pentru observatorii politici din 
Paris, scrutinul reflectă o anumită 
stabilitate a corpului electoral, dar 
și avansul evident al opoziției, în 
special în cazul Partidului Socialist, 
față de alegerile legislative din 
martie anul trecut.

Rezultatele definitive vor fi însă 
cunoscute după cel de-al doilea tur 
de scrutin, prevăzut să se desfășoare 
la' 25 martie? Agenția citată Relevă 
că, în vederea celui de-al doilea tur 
de scrutin, partidele socialist și co
munist au hotărît să sprijine în 
comun pe candidați! lor cei mai bine 
plasați la primul tur de scrutin.

matică cu Partidul Comunist Peruan 
(P.C.P.) si cu Frontul Muncitoresc 
Țărănesc Studențesc si Popular 
(F.O.C.E.P.) — a arătat deputatu’ 
Carlos Malpica. membru al U.D.P., 
precizînd că porțile rămîn deschise si 
pentru alte formațiuni politice ca 
Partidul Socialist Revoluționar 
(P.S.R.). Frontul Național al Oame
nilor Muncii si Partidul Democrat 
Creștin.

factor de progres și prosperitate pen
tru toate popoarele, de diminuare și 
lichidare a decalajelor economice. 
Privită din acest punct de vedere, 
realizarea obiectivelor noii sesiuni 
reclamă angajarea mai evidentă a 
voinței tuturor statelor pentru a elabo
ra si conveni reglementări echitabile si 
durabile, care să corespundă aspira
țiilor popoarelor de dezvoltare și 
progres.

în legătură cu zona internațională 
a teritoriilor submarine, unele țări 
dezvoltate acționează pentru a-și a- 
sigura un rol preponderent în obți
nerea accesului la resursele acestei 
zone si în cadrul organismelor Auto
rității internaționale pentru teritorii
le submarine (A.I.T.S. — noua orga
nizație ce se va crea pentru admi
nistrarea zonei teritoriilor submarine 
din afara jurisdicției naționale a sta
telor). Cele mai multe țări susțin 
însă ca sistemul ce va fi instituit să 
garanteze participarea tuturor state
lor atît la activitățile de explorare 
și exploatare a resurselor, cit si la 
împărțirea, pe baze echitabile, a 
veniturilor, rezultind din activitățile 
productive. Pentru aceasta este ne
cesar ca viitoarea organizație inter
națională. creată pentru administra
rea acestei zone, să fie structurată 
pe baze democratice și să dispună 
de mijloacele financiare și tehnolo
gice necesare unei activități eficien
te. Exploatarea resurselor teritoriilor 
submarine trebuie să favorizeze dez
voltarea armonioasă a economiei 
mondiale, ceea ce presupune acorda

M. A. E. al R. P. Chineze propune începerea 

negocierilor chino-vietnameze la 28 martie
BEIJING 19 (Agerpres). — Răspun- 

zînd propunerilor Guvernului R. S. 
Vietnam cuprinse în nota din 15 martie, 
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze a transmis 
luni Ministerului Afacerilor Externe 
al R.S. Vietnam o notă în care se 
propune ca negocierile chino-vietna
meze la nivelul adiunctilor miniștri
lor de externe să înceapă in jurul 
datei de 28 martie — anunță agenția 
China Nouă. în notă se propune ca 
aceste negocieri să aibă loc succesiv 
la Hanoi și Beijing, urmînd ca prima 
din ele să aibă loc la Hanoi.

AGENȚIA REUTER despre pregătirile de la Geneva în vederea 
sesiunii U.N.C.T.A.D.-V" :

între decepții vechi și speranțe noi
GENEVA 19 (Agerpres). — Luni au început la Geneva lucrările 

Consiliului Executiv al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), consacrate pregătirii celei de-a V-a sesiuni 
a U.N.C.T.A.D. ce va avea loc la Manila cu începere de la 3 mai.

Agenția Reuter relevă că parti
cipanta vor aborda, in principal, 
problema „lipsei de progrese in cei 
trei ani de negocieri menite să 
ducă la o mai echitabilă împărțire 
a resurselor omenirii intre țările 
sărace și cele bogate". Țările indus
trializate vor avea ocazia să fie 
confruntate săptămîna aceasta cu 
o primă expresie a „amarei deza
măgiri resimțite de țările lumii a 
treia" în perioada care a trecut de 
la ultima sesiune U.N.C.T.A.D. 
(Nairobi, 1976).

Țările în curs de dezvoltare se 
plîng de faptul că țările bogate au 
obstrucționat „îndeplinirea unui 
program integrat de stabilizare a 
prețurilor mărfurilor pe piața mon
dială, aprobat de conferința de la 
Nairobi". Acest program prevedea 
negocierea unui acord de stabilizare

WASHINGTON 19 (Agerpres). - 
Președintele Jimmy Carter s-a în- 
tîlnit luni la Camp David cu mai 
multi membri ai guvernului și con
silieri pentru a proceda la o trecere 
în revistă a principalelor probleme 
economice și energetice cu care sînt 
confruntate S.U.A. Printre proble
mele concrete examinate figurea
ză măsurile necesare pentru re
ducerea cu 5 la sută a consumului 

rea de sprijin țărilor mai puțin a- 
vansate din punct de vedere econo
mic și tehnologic.

Unele țări participante la confe
rință. îndeosebi din rindul celor dez
voltate. riverane la mari spatii ma
ritime. manifestă o puternică tendin
ță de a se adopta criteriul geologic 
pentru stabilirea limitei exterioare a 
platoului continental, pentru situa
țiile in care acesta depășește distan
ta de 200 mile de la țărm. Aplicarea 
acestui criteriu ar permite unor state 
să-si extindă jurisdicția asupra unor 
vaste întinderi ale teritoriilor sub
marine. respectiv pînă la linia unde 
încep marile adîncimi. diminuîn- 
du-se astfel în mod considerabil 
zona internațională. Majoritatea ță
rilor participante la conferință sus
țin însă ca platoul continental să 
aibă o întindere rezonabilă, iar pen
tru exploatarea resurselor platoului 
situat dincolo de 200 mile de la țărm 
statele respective să transfere o par
te din beneficiile realizate către Au
toritatea internațională pentru teri
toriile submarine. în legătură cu ac- 
ceșul statelor la resursele piscicole 
din zonele economice (zonă marină, 
adiacentă apelor teritoriale, în întin
dere de 188 de mile, asupra căreia 
statul riveran își extinde jurisdicția 
națională), sesiunea precedentă a 
dus la degajarea unei soluții prin 
care se recunoaște dreptul de acces 
al țărilor fără litoral și geografic de
zavantajate la resursele biologice 
din zonele economice ale statelor ri
verane situate în aceeași regiune sau 
subregiune. O asemenea soluție, care 
circumscrie accesul strict la cadrul 
regional, nu are totuși valoare prac
tică pentru acele țări interesate in 
pescuitul oceanic, situate în regiuni 
marine sărace în resurse piscicole. 
De aceea, soluția se cere îmbunătă
țită. pentru a acoperi în mod cores
punzător și situația acestor țări, re- 
cunoscîndu-li-se. în spiritul unor 
reglementări echitabile, dreptul de a 
pescui în alte regiuni marine. Aceas
ta ar. permite să se evite crearea de 
noi inechități în raporturile interna
ționale. ar lua în considerație nevoile 
reale ale tuturor țărilor si diversi
tatea de condiții geografice, asigu- 
rîndu-se exploatarea optimă si rațio
nală a resurselor piscicole marine.

Complexitatea problemelor men
ționate. ca și a celorlalte care fac 
obiectul conferinței, dificultățile ine
rente oricăror negocieri de o aseme

Date statistice ofi
ciale, date publici
tății la Tokio, ates- 
tâ o nouă creștere 
a spiralei inflației 
în Japonia. Astfel, 
în primele două 
luni ale acestui an, 
inflația a sporit co
respunzător unui 
ritm mediu anual 
de 11,4 la sutâ. 
în fotografie: ma
nifestație a oame
nilor muncii, desfă
șurată recent la 
Tokio, în sprijinul 
aplicării unor mă
suri eficiente de 
combatere a infla
ției, al satisfacerii 
revendicărilor lor 
economice șl so

ciale

în notă se propune ca cele două 
părți să discute măsurile în vederea 
restabilirii relațiilor normale între 
cele două țări, a asigurării păcii si 
liniștii în regiunile aflate de-a lungul 
frontierei chino-vietnameze si pentru 
menținerea prieteniei traditionale 
între cele două popoare. Se propune, 
de asemenea, ca părțile să se consulte 
asupra căilor de asigurare a păcii si 
liniștii în zonele de-a lungul frontie
relor si de rezolvare a chestiunilor de 
frontieră si teritoriale, ca si altor 
dispute între cele două țări. în con
diții de pace si liniște.

pentru 18 produse importante și 
crearea unui „fond comun" inter
național pentru susținerea stabili
tății prețului acestora. „In afară de 
cositor, cacao, cafea și zahăr, pen
tru care existau dinainte acorduri 
internaționale, nici măcar o singură 
reglementare n-a intervenit pentru 
produsele stipulate în programul 
adoptat la Nairobi, în pofida a ne
numărate reuniuni din cadrul așa- 
zisului dialog Nord-Sud", relevă 
Reuter.

Un alt obiectiv stabilit de confe
rința de. la Nairobi, care n-a fost 

i realizat, este un acord internațio
nal pentru stabilirea de reguli în 
privința transferului de tehnologie 
și cunoștințe tehnologice din țările 
dezvoltate in cele în curs de dez
voltare, pentru sprijinirea progre
sului economic al acestora din 
urmă.

de petrol (pentru compensarea re
ducerii exporturilor iraniene), posi
bilitatea abandonării controlului asu
pra prețului petrolului extras în Sta
tele Unite și impactul situației petro
liere asupra inflației. în legătură cu 
acest ultim aspect o atenție princi
pală va fi acordată întăririi progra
mului voluntar antiinflaționist, care 
nu a dat pînă acum rezultatele scon
tate. ) 

nea amploare fac dificilă o antici
pare a perspectivelor de finalizare a 
Convenției asupra dreptului mării. 
Este evident însă că ar fi în intere
sul general al statelor de a acționa 
pentru adoptarea unei convenții in
ternaționale care, bucurîndu-se de o 
participare universală, să asigure fo
losirea rațională si echitabilă a spa
țiului oceanic, bun comun al tuturor 
popoarelor.

Participînd la această sesiune, tara 
noastră acționează pentru ca regle
mentările în domeniul maritim să se

Dezbaterile politice din R.F.G.

Crimele naziste sint imprescriptibile
în primăvara aceasta, Bundestagul 

vest-german va lua din nou in dez
batere mult disputata problemă a 
prescrierii crimelor naziste. în de
cursul anilor, tema a fost adesea în
scrisă pe ordinea de zi a parlamen
tului de la Bonn — ca expresie a 
confruntărilor de opinii diferite, a- 
desea opuse, existente în rîndul parti
delor politice. O principală dificul
tate decurge din lipsa unor preve
deri precise in codul penal pentru 
urmărirea crimelor naziste. Prevalîn- 
du-se de această carență, unele 
cercuri, care din diferite motive sint 
interesate să arunce vălul uitării 
peste trecutul nazist, invocă princi
piul „amnistiei generale", fără nici 
o distincție între crimele de război 
și cele de drept comun.

Deputății Bundestagului vor fi puși 
deci pentru a treia oară în fața unei 
opțiuni cu mari implicații, urmînd 
să decidă dacă asasinatele comise, 
dar încă nepedepsite, vor putea sau 
nu să beneficieze de prescripție, la 
sfîrșitul perioadei de 30 de ani de 
la crearea R.F.G., adică de la 
31 decembrie 1979.

Dezbaterea nu va fi „evident" sim
plă și ușoară. O parte din deputați 
și-au exprimat public părerile. Par
tizanii prescripției formează un grup 
extrem de eterogen. Unii perorează 
despre „noblețea" concepției potrivit 
căreia „nu ar fi frumos" ca statul să 
manifeste la infinit, chiar și pentru 
crimele cele mai grave, o dorință 
crescîndă de justiție. Alții, referin- 
du-șe la „vechi tradiții" juridice, cer

Convorbiri în problema accesului 
ia independență al Namibiei

NEW YORK 19 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai S.U.A.. Marii 
Britanii si reprezentanții omologilor 
lor din Canada. Franța si R.F.G. s-au 
întîlnit, duminică, la New York, cu 
secretarul general al O.N.U. pentru 
a examina evoluția situației din Na
mibia. ca urmare a refuzului regimu
lui rasist de la Pretoria de a da curs 
planului prezentat de secretarul ge
neral al O.N.U. în vederea accesu
lui la independentă al Namibiei. în- 
tîlnirea marchează începutul convor
birilor la care sînt invitate să parti
cipe cele 5 state africane din prima 
linie — Tanzania. Angola. Mozambic.

Vizita în Iran a delegației 
cultului musulman din România
TEHERAN (Agerpres). — Delega

ția cultului musulman din România 
a fost primită în localitatea Qom de 
aiajolahul Ruhollah Khomeiny. Cu a- 
cest prilej s-a transmis un mesaj 
de felicitare din partea credincioși
lor musulmani din tara noastră, sco- 
tîndu-se în evidentă bunele relații e- 
xistente între popoarele român si 
iranian, condițiile de deplină egali
tate si libertate asigurate de statul 
român tuturor cultelor, pentru des
fășurarea nestingherită a activității 
acestora. După ce s-a referit la

„Este urgentă constituirea de rezerve 
alimentare pe plan internațional"

declară directorul
ROMA 19 (Agerpres). — Necesita

tea constituirii de rezerve alimentare 
ne plan international ..este urgentă", 
a declarat, luni la Roma. Edouard 
Saouma. director general al F.A.O. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație si Agricultură), care pro
pune un plan pentru securitate ali
mentară. ..O repetare a crizei alimen
tare din 1972—1973 continuă să rămînă 
posibilă cîtă vreme stocurile actuale 
de cereale nu constituie obiectul 
nici unei coordonări internaționale", a 
declarat Saouma. apreciind că măsu
rile luate pînă în prezent pentru 
securi tațea alimentară sînt cu totul 
insuficiente.

în vederea depășirii situației create 
prin întreruperea negocierilor de la 
Geneva pentru un nou acord asupra 
comerțului mondial cu grîu. directo
rul general al F.A.O. propune un plan 
în cinci puncte. Acest plan reia re
comandările ..Angajamentului inter
national asupra securității alimentare 
mondiale", căruia i-au subscris. în 
urmă cu cinci ani. 75 de țări.

Principalele prevederi ale planului 
sînt : toate țările să adopte politici 
naționale de stocare de cereale, re-

Inaugurarea unui important 
obiectiv al industriei 
petroliere mexicane

Cu prilejul aniversării a 41 de ani 
de la naționalizarea petrolului mexi
can, președintele Josă Lopez Portillo 
a inaugurat — la Cadereyta. capitala 
statului Nuevo Leon — cea mai mare 
rafinărie din țară. Tot în aceeași 
regiune a fost inaugurată o conductă 
de gaz metan care va aproviziona 
diferite centre industriale.

Industria petrolieră, naționalizată 
în 1938, reprezintă unul din sectoarele 
cele mai importante ale economiei 
naționale. în prezent. Mexicul este 
pe cale să devină unul din primii 
producători de petrol din lume. Ex
plorarea și exploatarea noilor ză
căminte de țiței, descoperite în ulti
mii ani. au dus la o creștere sub
stanțială a veniturilor obținute din 
vînzarea petrolului. în prezent, pro
ducția zilnică este de 1,5 milioane de 
barili.

integreze eforturilor de edificare a 
unei noi ordini economice interna
ționale. să răspundă imperativului 
diminuării si lichidării decalajelor 
economice, să constituie o contribu
ție la asigurarea accesului tuturor 
țărilor Ia resursele marine. Ia cuce
ririle științifice și tehnologice din 
acest domeniu, să asigure o gospo
dărire echitabilă și o folosire rațio
nală a spațiului oceanic și a resur
selor lui.

Costache CIUBOTARU

reintegrarea prescripției crimelor în 
sistemul judiciar al R.F.G. în sfîrșit, 
o altă categorie, dezolată de înceti
neala procedurii în procesele inten
tate unor criminali naziști, de tergi
versarea lor, de numeroasele achitări 
pronunțate, de dificultățile ivite in 
descoperirea martorilor, se postează 
pe o poziție defensivă, considerînd 
că, în aceste condiții, urmărirea in 
continuare a naziștilor și tragerea lor 
la răspundere penală n-ar mai duce 
la nici un rezultat.

în miezul acestor dezbateri a inter
venit un element neprevăzut. Fil
mul american „Holocaust", difuzat 
de citeva stații vest-germane de 
televiziune și care reconstituie cu 
o mare putere de convingere și de
mascare fărădelegile naziștilor în 
lagărele de exterminare. Filmul a 
avut un efect răscolitor, declanșînd 
un adevărat proces de reconsiderare 
a trecutului și de cercetare mai 
atentă a unor fenomene actuale de 
mai mică sau mai mare amploare 
cum ar fi recrudescenta unor orga
nizații neonaziste, asa-numitul ..val 
hitlerist" — însumînd editarea de 
cărți, turnarea de filme, elaborarea 
unor articole și emisiuni televizate, 
'într-o încercare nevoalată de a pre
zenta istoria nazismului „sub o lu
mină originală", adică. pur și 
simplu, de a-1 reabilita. „Dacă 
«Holocaust» ar fi fost proiec
tat în Republica federală cu 15 ani 
în urmă — notează «Vorwărts», săp- 
tămînal al P.S.D. — filmul ar fi atras, 
desigur, atenția, însă n-ar fi im

Botswana și Zambia — Nigeria. Or
ganizația Poporului din Africa. de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), precum și 
Republica Sud-Africană. Cele 5 sta
te occidentale, membre ale Consiliu
lui de Securitate, care au inițiat mai 
multe demersuri pe lingă regimul ra
sist de la Pretoria în problema ac
cesului la independentă al Namibiei 
scontează ca prin prezenta la New 
York a delegațiilor S.W.A.P.O.. sta
telor africane din prima linie și 
R.S.A. să organizeze negocieri, con- 
tactînd pe rînd aceste delegații în ve
derea realizării unui acord.

preocupările noului regim din Iran, 
aiatolahul Khomeiny și-a exprimat 
convingerea că relațiile dintre Iran 
și România se vor consolida și dez
volta în viitor. în interesul celor 
două popoare.

Delegația a fost, de asemenea, pri
mită de liderul religios Kashani, 
colaborator apropiat al aiatolahului 
Khomeiny, care a avut cuvinte de 
înaltă apreciere fată de politica 
României, evidențiind, totodată, bu
nele relații dintre poporul iranian și 
poporul român.

general al F.A.O.
zervele urmînd să nu fie utilizate 
pentru scopuri comerciale, ci in ve
derea securității alimentare : comite
tul F.A.O. pentru securitatea alimen
tară mondială să definească regulile 
de urmat pentru eliberarea acestor 
rezerve. Ele ar urma să fie folosite in 
caz de recolte proaste, de catastrofe 
naturale sau pentru a permite țărilor 
în curs de dezvoltare să-si asigure 
importurile alimentare la preturi re
zonabile : țările care acordă ajutoare 
alimentare sînt invitate să-si spo
rească angajamentele de aiutor ali
mentar pentru a atinge nivelul de 10 
milioane tone ne an. obiectiv — nicio
dată atins — fixat de Conferința 
mondială pentru alimentație din 1974; 
ajutorul bilateral si multilateral să 
fie sporit pentru a permite țărilor în 
curs de dezvoltare să-si constituie 
rezerve alimentare si să si le men
țină ’, securitatea alimentară a țărilor 
în curs de dezvoltare să fie sprijinită. 
Țările A.S.E.A.N. si țările africane 
sahariene urmează să-si constituie 
rezerve alimentare regionale.

Planul propus de Saouma va fi su
pus în lunile viitoare spre dezbatere 
țărilor membre ale F.A.O.

Intensă activitate 
Ia bordul complexului 

spațial „Saliut" — „Soiuz"
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Cosmonauta Vladimir Liahov si 
Valeri Riumin au încheiat cea 
de-a treia săptămînă de activi
tate la bordul stației orbitale 
„Saliut-6“. Se apropie de sfirșit 
descărcarea navei de transport 
„Progress-5“. care, după cum se 
știe, a fost cuplată săptămîna 
trecută de complexul spațial 
..Saliut-6“ — ..Soiuz-32“. La 
bordul stației au fost aduse con- 
teinerele cu alimente, apă, noi 
instalații si aparate.

Paralel cu descărcarea navei 
de transport., cosmonautii con
tinuă lucrările de reparație și 
refacere. Astfel, cuptorul elec
tric „KristaU". cu ajutorul că
ruia au fost efectuate pînă în 
prezent peste 40 de experiențe, 
a fost înlocuit cu o instalație 
nouă, perfecționată. Au fost 
montate, de asemenea, unele 
noi dispozitive de semnalizare 
si comandă.

presionat atît de mult în acea 
vreme nu eram probabil încă pre
gătiți să privim trecutul în față și 
să desprindem învățămintele pentru 
prezent".

„Ar fi un paradox — scrie ziarul 
«Hannoversche Allgemeine», redind 
considerentele adversarilor prescrip
ției. Cum am putea să ne imaginăm 
că expertli în operațiuni de extermi
nare în masă a unor oameni nevino
vat ar putea rămîne nepedepsiti? 
Odată cu intrarea în vigoare a pres
cripției, cei ce au comis numeroase 
asasinate intr-un lagăr de concentra
re sau în altul s-ar plimba liber și 
s-ar și făli poate de actele lor, în 
timp ce alții ar apărea in fata justi
ției și ar putea încă să fie pedepsiți", 
(în prezent, 3 500 de persoane sînt 
anchetate în R.F.G. sub învinuirea 
de crime comise în timpul regimului 
nazist).

Repercusiunile acestor discuții și 
confruntări de păreri par să fi con
solidat pozițiile adversarilor prescrie
rii. Zilele trecute, cancelarul Helmut 
Schmidt a precizat că a semnat un 
proiect de lege vizind abrogarea de
finitivă a prescripției pentru crime, 
inclusiv crimele naziste, ceea ce re
afirmă opțiunea deputatilor P.S.D., 
care s-au pronunțat in general pen
tru imprescriptibilitate, ca și 27 de 
deputați creștin-democrati din opo
ziție. O primă lectură a proiectului 
de lege este programată pentru 29 
martie. După părerea presei vest-ger- 
mane. fronturile pro și contra 
prescripției nu se desfășoară deci 
de-a lungul partidelor, ci chiar în in
teriorul lor. De altfel, poziția cate
gorică a popoarelor de respingere a 
oricărei prescripții cînd este vorba 
de crimele naziste și-a găsit expre
sie în normele de drept internațio
nal și documente ale O.N.U., în spe
ță în convenția adoptată de Aduna
rea Generală în 1968 asupra impres
criptibilității crimelor de război și a 
crimelor împotriva umanității.

Tocmai de aceea, dezbaterile din 
parlament sînt așteptate cu deosebit 
interes de opinia publică vest-germa- 
nă si de peste hotare. întrucît ele vor 
pune în mișcare, ca și în cazurile 
precedente, întreaga capacitate de 
convingere, calitățile morale și po
litice ale adversarilor prescripției.

Petre STANCESCU
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transmit:
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. Cooperarea româno-zam-
I biană. Primul ministru al Zam-

biei. Daniel Lisulo, l-a primit, la 
I Lusaka, pe Ion M. Nicolae. prim-

adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in- 

1 ternationale. în cadrul convorbirii 
au fost examinate probleme privind 
evoluția ascendentă a raporturilor 

Ide cooperare reciproț avantajoasă.
pe multiple planuri, dintre România 
și Zambia, subliniindu-se voința co
mună de a se acționa, în continuare. 

I pentru dezvoltarea lor neîntreruptă,
în spiritul relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele Republicii
Portugheze, 8eneralul Antonio 

IRamalho Eanes, a sosit luni la
Sofia. într-o vizită oficială, la invita
ția președintelui Consiliului de Stat 

Ial R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, in
formează agenția B.T.A.

Acord de cooperare chi- 
1 nO-burUndeZ. Premierul Consi- 
Iliului de Stat al R. P. Chineze, Hua 

Guofeng, s-a întîlnit luni, la Beijing, 
cu președintele Republicii Burundi, 

I colonel Jean Baptiste Bagaza, anunță
agenția China Nouă. în aceeași zi 
a avut loc semnarea unui acord de 
cooperare economică și tehnică între 

I guvernele celor două țări.

Ansamblul folcloric „Țari 
Oașului" din orașul Negrești-Oaș 
(județul Satu Mare) a luat parte, 
alături de formații folclorice din 
alte 16 țări, la al 6-lea Festival 
internațional al artelor tradițio
nale de la Rennes — Franța. 
Artiștii amatori din Oaș au pre
zentat, cu deosebită măiestrie, 
bogăția, originalitatea și frumu
sețea etno-folclorică a costumu
lui, dansului și cintecului popu
lar de pe meleagurile maramu
reșene. Presa regională, radioul 
și televiziunea franceză au pre
zentat elogios ansamblul folclo
ric românesc. Televiziunea fran
ceză a înregistrat integral 
spectacolul românesc, pentru a 
fi prezentat pe micul ecran.

La Teatrul „Anfitrione" din 
Roma a avut loc premiera spec
tacolului cu piesa lui Ion Luca 
Caragiale „O scrisoare pierdută", 
pusă în scenă de colectivul de 
actori „Nuovo Teatro", condus de 
Alessandro Ninchi. In tradu
cerea și interpretarea italiană, 
piesa lui Caragiale nu a pierdut 
nimic din ironia sa mușcătoare, 
din comicul de situații și de 
limbaj, din caracterul de demas
care a racilelor unei societăți 
apuse in țara noastră.

Convorbiri ungaro—ku-
WeitienC* Emiru' Kuweitului, șei-

Icul Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, l-a 
primit pe Gyorgy Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un- 

Igare, aflat într-o vizită oficială in 
Kuweit. Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 

Icele două țări, ca și probleme inter
naționale de interes comun. în
deosebi cele legate de situația din 
Orientul Mijlociu.

Spre un guvern tripartit 
, în Italia. Premierul desemnat al 
| Italiei. Giulio Andreotti, a primit luni 

delegațiile partidelor democrat- 
Î, creștin. republican si socialist-demo

cratic cu care a examinat programul 
• si componenta viitorului guvern ce 

va fi format din reprezentanți ai 
I acestor trei partide. După părerea 

observatorilor, viitorul cabinet, a că
rui listă ar urma să fie prezentată 

I marți șefului statului. Alessandro
Pertini. ar urma să aibă misiunea 

• de organizare a alegerilor generale 
anticipate. întrucît nu are sanse să I primească votul de învestitură al
parlamentului.
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Scrutinul din landul vest- 
german Renania-Palatinat, 
desfășurat duminică pentru reîn
noirea celor 100 de mandate în fo
rul legislativ local (Landtag) s-a 
soldat cu 50,1 la sută din voturi în 
favoarea candidaților Uniunii Creș- 
tin-Democrate (partid de guvernă- 
mînt al landului si în precedenta 
legislatură). Partidului Social-Demo
crat i-au revenit 42,3 la sută din su
fragii. iar Partidul Liber-Democrat a 
obtinut 6,4 la sută din voturi.

La Miinchen s-a deschis a 31-a 
ediție a Tîrgului internațional 
meșteșugăresc, cea mal mare 
manifestare de acest gen din 
lume.

România este prezentă cu un 
stand al întreprinderii de comerț 
exterior „ICECOOP" — în care 
sint expuse produse artizanale. 
Ministrul federal al economiei, 
Otto Lambsdorff, președintele 
Uniunii Centrale a Meșteșuga
rilor, Paul Schnitker, și alte 
personalități oficiale prezente Ia 
deschidere au vizitat standul 
românesc.

In perspectiva Conferin
ței O.N.U. asupra interzicerii 
utilizării unor categorii de 
arme convenționale care pr°- 
duc efecte traumatice excesive sau 
au un efect nimicitor nediscrimina- 
toriu, la Geneva a avut loc o a doua 
sesiune pregătitoare. în conformitate 
cu o rezoluție adoptată la a XXXII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., conferința urmează a se des
fășura la Geneva, în acest an.

Alegerile din Rerlinul oc
cidental. Berlinul occidental

Is-au desfășurat, duminică, alegeri 
pentru reînnoirea mandatelor în Ca
mera Deputatilor. Potrivit rezultate- 

Ilor oficiale. Partidul Social-Demo
crat și Partidul Liber-Democrat 
și-au păstrat majoritatea în forul le- 

Igislativ local, revenindu-le împreu
nă 50.7 la sută (42,6 la sută și, res
pectiv, 8,1 la sută) din totalul votu- 

Irilor. Candidata Uniunii Creștin-
Democrate au obținut 44,4 la sută din 
voturi.
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