
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CU PRILEJUL VIZITEI iN ROMÂNIA
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII PORTUGHEZE

>  

Marți seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat un mesaj de prietenie poporului portughez prin intermediul televiziunii din 
Portugalia.

Tot ieri, televiziunea română a transmis mesajul de prietenie adresat poporului român 
de Antonio Ramalho Eanes, președintele Republicii Portugheze.
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Mesajul președintelui , Mesajul președintelui

Nicolae Ceaușescu Antonio Ramalho Eanes
Exgrimind dorința de extindere a colaborării multilaterale prietenești, s-au încheiat

COMMIE OfflTRt l’ltFȘEIII^TElt WIIIAE CEAUȘESCU 
Șl PRIMUL MIMSÎRU AL REPURLICIIELENE, 

CONSTANTIN CARAMANEIS
Marti dimineața s-au încheiat con

vorbirile dintre președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si primul minis
tru al Republicii Elene. Constantin 
Caramanlis.

Reluînd dialogul consacrat dezvol
tării și aprofundării relațiilor dintre 
România și Grecia, colaborării largi 
a celor două state pe plan bilateral 
si pe plan international, președintele 
Nicolae Ceausescu și primul minis
tru Constantin Caramanlis au ex
primat hotărîrea de a acționa în con
tinuare pentru extinderea conlucrării 
româno-elene pe multiple planuri, 
spre binele ambelor popoare. în in
teresul cauzei păcii și progresului.

Schimbul de vederi în probleme in
ternaționale actuale a relevat im
portanta dezvoltării relațiilor de 
colaborare cu toate popoarele din 
Balcani, soluționării pe calea trata
tivelor a tuturor problemelor care 
mai există între unele țări din zonă, 
în timpul întrevederii a fost reliefa
tă necesitatea dezvoltării unei largi 
conlucrări între toate popoarele, e- 
dificării unui sistem real si trainic 
de pace, securitate și colaborare pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
primul ministru Constantin Caraman
lis au exprimat interesul României 
și Greciei de a-și aduce și in viitor 
o contribuție activă la rezolvarea ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea. la democratizare^, vieții inter
naționale. la lichidarea" subdezvoltă
rii si instaurarea unei noi ordini e- 
conomice Internationale, factor pri

Am deosebita plăcere ca in numele poporului român și 
al meu personal să adresez un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări poporului portughez.

Popoarele român și portughez sînt legate prin vechi ra
porturi de prietenie și colaborare, bazate pe o anumită 
afinitate de origine comună și de cultură, precum și prin 
preocupările pentru o viață mai bună, pentru libertate, 
pentru independență.

Vizita președintelui Eanes in România imi oferă prile
jul de a evoca raporturile de colaborare multilaterală sta
tornicite între România și Portugalia, după instaurarea 
regimului democratic din aprilie 1974 în Portugalia. Româ
nia se numără printre primele state care au recunoscut 
regimul democratic portughez și a acționat în mod con
secvent pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale intre popoarele noastre.

Un moment important ii constituie, in acest sens, vizita 
pe care am efectuat-o in Portugalia, înțelegerile realizate 
cu acest prilej, care au pus bazele unor relații noi bazate 
pe principiile egalității, respectului independenței și su
veranității. neamestecului în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Am convingerea că vizita președintelui Eanes în Româ
nia va constitui un moment important în relațiile ro- 
mâno-portugheze.

In timpul vizitei, al convorbirilor vom identifica, fără în
doială, noi posibilități de extindere a conlucrării econo
mice, tehnico-științifice și culturale in avantajul celor 
două țări.

In același timp, ținind seama de problemele complexe 
ale vieții internaționale, fără îndoială că vizita va oferi 
prilejul unui schimb de păreri cu privire Ia intensificarea 
activității in vederea înfăptuirii securității in Europa și, 
in mod deosebit, in vederea trecerii la dezangajare mili
tară și dezarmare și, în primul rînd, la dezarmare 
nucleară, factori esențiali pentru realizarea destinderii, 
colaborării și păcii.

Poporul român, care edifică societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, urmărește cu mult -interes preocupă
rile poporului prieten portughez pentru dezvoltarea pe 
calea democrației, pentru bunăstare și fericire.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa poporu
lui prieten portughez cele mai bune urări de succese in 
activitatea sa. o largă colaborare între poporul român și 
poporul’ portughez, succese in întărirea libertății și inde
pendenței, pe calea bunăstării și fericirii.

Cetățeni ai României, voi fi in curind oaspetele țării 
dumneavoastră, voi auzi vorbindu-se limba română, care 
are o anumită asemănare cu limba portugheză, și voi evo
ca. împreună cu dumneavoastră, amintirea strămoșilor care 
au stabilit in veacul al II-lea o frăție de singe intre po
poarele noastre.

Aceste legături istorice nu sint singurele motive de 
apropiere intre poporul portughez și poporul român, dar 
eîe ne ajută să înțelegem actualele relații dintre două țări 
foarte diferite una de cealaltă în ceea ce privește siste
mele lor politice și sociale care le caracterizează.

Valorile culturale și contactele umane au, de altfel, o 
importantă fundamentală in relațiile internaționale.

Cind portughezii se gindesc la îndelungata luptă dusă 
de poporul român pentru formarea unui stat national uni
tar, ei învață să admire, împreună cu dumneavoastră, fap
tele lui Mihai Viteazul și realizarea Unirii Principatelor.

Pentru a folosi cuvintele lui Nicolae Bălcescu, aș spu
ne că atunci cind drapelul românesc flutură pe crestele 
Carpaților, freamătă de speranță și admirație toate po
poarele care cunosc valoarea neatirnării și independenței.

Ca primul șef de stat liber ales de poporul portughez 
in ultimii 51) de ani. voi avea prilejul să vă transmit aceste 
sentimente ale națiunii pe care o reprezint.

Aș putea la fel de bine să vă spun cu toată convingerea 
că poporul portughez dorește sincer să vadă stabilite con
dițiile ce vor permite libera cooperare și adevărata prie
tenie intre toate țările, la fel ca și pacea in Europa și in 
lumea întreagă.

Din aceste motive îmi face plăcere să vizitez tara dum
neavoastră in anul in care România își propune să inten
sifice politica de colaborare activă cu toate statele și să 
sprijine plenar soluționarea litigiilor internaționale pe 
calea tratativelor pașnice, ținind cont, pe de o parte, de 
excluderea folosirii forței și a amenințării cu forța in re
lațiile dintre țări, iar pe de altă parte, de a stabili în lume 
o politică de încredere intre popoare și de respect față de 
fiecare națiune.

Voi avea deci prilejul să discut aceste probleme cu pre
ședintele Republicii Socialiste România, domnul Nicolae 
Ceaușescu, și să beneficiez de experiența sa de conducător 
politic influent și respectat de comunitatea popoarelor.
(Continuare în pag. a III-a)

mordial pentru asigurarea stabilită
ții economice, pentru progresul mul
tilateral al tuturor popoarelor lumii. 

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească. '
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COMUNICATUL COMUN
v-m». t. ■* ......................... :

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu 

astăzi sosește în țara noastră președintele 

Republicii Portugheze, Antonio Ramalho Eanes

Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

BUN VENIT 
PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Republicii Portugheze, generalul Antonio dos Santos Ramalho Eanes, îm
preună cu doamna Marla Manuela Ramalho Eanes, sosește astăzi în vizită oficială in rara noastră.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 20 martie a.c., a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Politic Executiv a dezbătut un raport 
cu privire la situația protecției muncii în 
anul 1978. S-a apreciat că măsurile stabi
lite de conducerea partidului privind ac
celerarea introducerii progresului tehnic 
în industrie, agricultură și în celelalte ra
muri ale economiei naționale au determi
nat, și în anul 1978, creșterea în ritmuri 
înalte a producției materiale, precum și 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și activității de protecție a muncii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
— deși în scădere față de anii anteriori — 
numărul accidentelor de muncă se men
ține încă la un nivel ridicat, ceea ce im
pune din partea tuturor factorilor de con
ducere din întreprinderi, centrale, minis
tere și a organelor de control ale Inspec
ției de stat pentru protecția muncii, a or
ganizațiilor sindicale să manifeste toată 
fermitatea în ce privește mai buna organi
zare a producției și a muncii, instruirea și 
educarea personajului muncitor pentru 
respectarea normelor de protecție a mun
cii, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, prevenindu-se astfel produ
cerea accidentelor în producție. Totodată, 
s-a indicat să se acționeze în continuare 
pentru intensificarea controlului preventiv, 
gospodărirea judicioasă a fondurilor fi
nanciare prevăzute în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și reducerii număru
lui de locuri de muncă cu condiții grele, 
nocive sau periculoase, organizării mai 
raționale a proceselor de producție, pen
tru creșterea eficienței propagandei și in
structajului în domeniul protecției muncii. 
S-a subliniat, de asemenea, necesitatea 
realizării tuturor măsurilor de protecție a

muncii înainte de darea în folosință a 
noilor obiective de investiții, a mașinilor 
și utilajelor și asigurarea pregătirii cores
punzătoare a personalului muncitor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și adoptat unele măsuri în ve
derea protecției mai bune a apelor ca fac
tor natural al mediului înconjurător, ca 
element de bază pentru viață și desfășu
rarea activității social-economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat, de asemenea, unele îmbunătățiri 
privind legislația și activitatea în dome
niile financiar și de planificare, care ur
mează să fie supuse spre dezbatere și 
adoptare organelor legislative ale țării.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială efectuată în țara 
noastră, între 8 și 10 martie, de președin
tele Republicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
deplina aprobare și a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor deosebit de rodnice ale 
convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, 
subliniind că ele reprezintă o contribuție 
de cea mai mare însemnătate la dezvol
tarea colaborării multilaterale, prietenești, 
româno-franceze, la cauza păcii, secu
rității, înțelegerii și cooperării în Europa și 
în lume.

întîlnirea dintre cei doi șefi de stat a 
constituit o continuare nemijlocită a dia
logului româno-francez la cel mai înalt ni
vel, care s-a statornicit ca o practică din 
cele mai fertile, punînd bazele unei am
ple conlucrări între țările și popoarele 
noastre.

Comitetul Politic Executiv relevă cu pro
fundă satisfacție că schimburile de păreri 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing, desfășurate în-
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tr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă, au pus In lumină dorința co
mună de a conferi dimensiuni tot mai cu
prinzătoare, un conținut tot mai bogat bu
nelor raporturi româno-franceze.

Hotărîrea ambelor părți de a amplifica 
și aprofunda colaborarea dintre România 
și Franța își găsește o pregnantă expresie 
în înțelegerile stabilite de cei doi pre
ședinți, în documentele încheiate la Bucu
rești.

Comitetul Politic Executiv a reliefat ma
rea importanță și semnificație a Declara
ției comune a Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Franceze, semnată la 
încheierea vizitei de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, 
document ce reafirmă, ca și Comunicatul 
comun adoptat, voința celor două state de 
a extinde și adînci conlucrarea dintre ele, 
atît pe plan bilateral, cît și internațional, 
pe temeiul principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, principii ce se impun 
cu tot mai multă vigoare în viața interna
țională.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit rezultatele obținute în sfera 
relațiilor economice, precum și recentele 
înțelegeri convenite de cei doi președinți, 
care deschid perspective deosebit de bune 
cooperării româno-franceze, ea urmînd 
să se dezvolte în domenii de vîrf ale in
dustriei și tehnicii, ca și în forme noi, de 
înaltă eficiență, cum ar fi societățile mixte 
pentru producție și comerț, inclusiv pe 
terțe piețe.

în acest sens, a fost evidențiată însem
nătatea protocoalelor încheiate cu prile
jul vizitei, ele asigurînd un cadru larg coo
perării în domeniile : industriei de auto
vehicule ; electronicii și informaticii ; ae- 
(Continuare în pag. a III-a)

Antonio dos Santos Ramalho Eanes 
s-a născut la 25 ianuarie 1935. la Al- 
cains. veche așezare din provincia 
Beira Baixa. După terminarea studii
lor secundare. în anul 1953. se în
scrie Ia școala militară, pe care o 
termină în august 1957, cu gradul de 
sublocotenent. Dedicindu-se carierei 
militare, este înrolat în armata por
tugheză de peste mări. In cadrul ac
tivității sale militare. Ramalho Eanes 
se remarcă prin acțiuni îndreptate 
spre democratizarea armatei, pro- 
nuntîndu-se împotriva războaielor 
coloniale portugheze din 
Africa, în 1973, an de
cisiv pentru afirmarea con
științei politice a cadre
lor tinere din rîndurile 
forțelor armate. Ramalho 
Eanes își manifestă opozi
ția fată de regimul de a- 
tunci. conducînd o mișca
re de contestare împotriva 
..Congresului combatanți
lor". organizat la Porto, din 
inițiativa celor aflati 
acea perioadă la 
cerea tării. Trece 
organizarea unei 
militare care se va 
ca mai tîrziu cu „Mișcarea 
căpitanilor". în acești ani 
este avansat succesiv, de
venind locotenent-colonel.

S-a Căsătorit în anul 1970 
cu Maria Manuela Duarte 
Neto Portugal și are doi 
copii.

In timpul mișcării in
surecționale de la 25 apri
lie 1974 s-a aflat în Ango
la. Ulterior, a fost numit 
in prima comisie ad-hoe 
pentru organele de infor
mații în masă, apoi direc
tor de program și pre
ședinte al Consiliului de 
administrație al televiziunii 
portugheze. Exercită simul
tan funcția de membru în 
Consiliul trupelor de infan
terie. în timpul evenimen
telor de la 25 noiembrie 
1975 este principalul autor

in 
condu- 

apoi la 
mișcări 

identifi-

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
societății olandeze de radioteleviziune „Avro“ și cotidianului olandez „N.R.C. Handelsblad" din Rotterdam

mente de stimă și prietenie. Poporul 
român — apropiat de poporul por
tughez prin originea latină comună, 
prin afinități dc limbă și cultură — 
a urmărit cu vie simpatie transfor
mările profunde politico-sociale din 
Portugalia, după victoria de la 25 a- 
prilie 1974. și a salutat acest eveni
ment important in viata Portugaliei, 
exprimindu-și solidaritatea deplină 
cu lupta forțelor progresiste din a- 
ceastă tară pentru dezvoltarea liberă, 
pe calea progresului economic și so
cial. România s-a numărat printre

tă de președintele Nicolae Ceaușescu 
în Portugalia. în toamna anului 1975, 
care a urmat celei Întreprinse de pre
ședintele de atunci al Portugaliei în 
țara noastră. Convorbirile la nivel înalt 
desfășurate în cele două capitale, 
semnarea Tratatului de prietenie și 
colaborare româno-portughez — pri
mul tratat de prietenie și colaborare 
încheiat între tari apartinind celor 
două pacte militare din Europa, do
cument care a consacrat voința co
mună de a consolida legăturile prie
tenești

k

al executării operațiunilor militare ce 
aveau să ducă la eșuarea tentativei 
de lovitură de stat. Cîteva zile mai 
tîrziu este ales în funcția de șef al 
Statului Major, al armatei terestre, 
cu gradul de general.

La 27 iunie 1976 este ales, prin vot 
national. în funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Portugheze, 
mandatul încredințat acționînd pină 
la 14 ianuarie 1981.

Vizita președintelui Antonio dos 
Santos Ramalho Eanes la București 
este așteptată de opinia publică din 
tara noastră cu interes și cu senti-

primele state care au recunoscut noul 
regim democratic portughez și au 
stabilit relații cu el.

Relațiile româno-portugheze au cu
noscut. intr-un răstimp scurt, o dez
voltare rapidă pe toate planurile — 
politic, economic, cultural si în alte 
domenii. S-au amplificat și diversifi
cat contactele si schimburile de de
legații. au fost semnate acorduri ds 
cooperare in diverse domenii.

Un moment de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor româno-por
tugheze l-a constituit vizita efectua-

cu vechi tradiții, dintre po
poarele noastre, de a ex
tinde si diversifica rapor
turile dintre cele două țări, 
pe bază de egalitate în 
drepturi și respect reciproc
— celelalte documents 
convenite au creat un ca
dru fertil pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
legăturilor reciproce.

Opinia publică din Româ
nia salută cu profunda sa
tisfacție posibilitatea oferi
tă de noul dialog la ni
vel înalt pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă, pen
tru intensificarea si diver
sificarea pe mai departe a 
colaborării în avantajul 
ambelor popoare, al cauzei 
înțelegerii și cooperării in
ternaționale. „Ținind sea
ma de programul de dez
voltare economico-socială a 
României pe calea con
strucției socialiste, cît și de 
preocupările privind dez
voltarea economico-socială 
independentă în Portugalia
— arăta președintele Re
publicii Socialiste _R_QPlânia. 
tovarășul 
CEAUȘESCU, 
acordat, în 
săptâminalului 
„Tempo"

NICOLAE 
în interviu] 
iulie 1978, 

____ portughez 
— apreciez că sint 

posibilități excelente pentru 
intensificarea, în primul 
rînd, a schimburilor econo
mice între țările noastre și 
in mod deosebit, pentru

realizarea cooperării in producție in 
diferite domenii, inclusiv pentru rea
lizarea unei cooperări în terțe țări.

Totodată, apreciez că țările noastre 
vor trebui să conlucreze mai strîns 
pentru realizarea securității europe
ne și, în acest cadru, pentru pregăti
rea reuniunii de la Madrid, din 1980“.

Poporul nostru, animat de cele mai 
sincere sentimente de stimă și prie
tenie. urează înaltului oaspete por
tughez. președintele Ramalho Eanes. 
un călduros „BUN VENIT PE 
PĂMlNTUL ROMÂNIEI !“.

Astăzi în jurul orei 16,00, posturile de radio și televiziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii președintelui Republicii Portugheze, generalul Antonio Ramalho Eanes, 
care, împreună cu doamna Maria Manuela Ramaiho Eanes, va face, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în țara noastră. ,
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în aceste zile, URGENȚELE AGRICULTURII
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Tinerețea 
„echipei 
speciale**

în comuna Vileele, județul 
Olt, peste 40 de pensionari lu
crează, după puterea lor, in 
cooperativa agricolă. Ei s-au 
constituit intr-o „echipă specia
lă". Și-au ales și un șef — 
I'lorea Frunză, care ti zice 
„echipă de șoc". Pe lingă alte 
activități pe care le execută in 
cadrul cooperativei, ei singuri 
s-au angajat să lucreze nu mai 
puțin de 10 hectare de grădini. 
Cei mai tineri membri ai echi
pei au depășit de mult 60 de ani, 
iar veteranii au trecut de mult 
de 80... Toți lucrează cu atita 
hărnicie și pasiune, incit despre 
ei consătenii spun: „Jos pălă
ria I".

Merită.

Oprit la timp
Vn agent de circulație a ob

servat că un autobuz încărcat 
cu muncitori de la întreprinde
rea de utilaj chimic și forjă din 
Rm. Vilcea mergea pe șosea in 
zig-zag, asemenea celui care 
intrece măsura cu băutura. La 
controlul efectuat s-a constatat 
că nu autobuzul trăsese la 
„măsea", ci conducătorul aces
tuia, Valentin Popescu. Imediat, 
a fost adus un alt autobuz pen
tru continuarea cursei, in Vreme 
ce V. p. a fost... tras pe dreapta. 
Cind s-a dezmeticit, l-a apucat 
din nou amețeala, gindindu-se 
la ceea ce s-ar fi putut intimpla, 
dacă nu era oprit la timp.
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PREGĂTIREA OPTIMA A RECOLTEI DE FORAJE
- o cerință hotăritoare pentru dezvoltarea znntehniei

I Puiul cu I
| zece inimi |
(„întreprinderea avicolă de stat ■ 

Mihăilești. Abatorul de păsări.
Pui de gătit refrigerat. N.I. • 

120/78. Calitatea I".
Am reprodus textual înscrisul I 

de pe eticheta care însoțea pu- • 
iul cumpărat de pensionarul 

I Constantin Radulescu, de pe I 
I strada Echinox din București, | 

de la unitatea alimentară de pe 
I Calea Dudești. „Numai că pu- • 

iul pe care l-am cumpărat eu 
— ne sene el — nu e put ca ’ 

Itoți puii, ci unul tare nâzdră- 
van. Cind i-am scos mărunta
iele, am rămas stupefiat, văzind I 
că are nu mai puțin de... 10

I inimi". I
Pe cind și 10 pipote 7

Creșterea efectivelor șl a produc
ției animaliere depinde în măsură ho- 
tărîtoare de asigurarea furajelor. 
Acum, în prima urgență, cind se în- 
sămințează cele mai multe plante de 
nutret. gospodarii priceputi folosesc 
fiecare zi pentru a asigura recolte 
mari de furaje. Așa se procedează în 
marea majoritate a Întreprinderilor 
agricole de stat și cooperativelor 
agricole din județele Constanta, Pra
hova. Ialomița. Olt. Teleorman, Ilfov 
și altele unde insăm in tarea Plantelor 
furajere din prima urgentă este a- 
vansată. Important este ca în cîte- 
va zile să se încheie semănatul lu- 
cemei și sfeclei furajere în toate 
unitățile situate în sudul si vestul 
tării și să se intensifice această im
portantă lucrare în celelalte zone 
agropedoclimatice. în scopul echili
brării balanței furajere se cere un 
plus de atenție pentru aplicarea teh
nologiilor recomandate și adaptarea 
lor la specificul fiecărei unități a- 
gricole, urmărindu-se dublarea încă 
din acest an a recoltelor medii 
la hectar. Una din acțiunile efi
ciente întreprinse în ultimele zile 
este extinderea sfeclei furajere — 
cultură de inalt randament. La fel 
de importantă este cultivarea fiecă
rui metru pătrat de pămint din va
tra satelor, de pe marginea căilor de 
comunicații, de pe terenurile dese- 
cate etc.

Modul cum se acționează in aces
te zile, calitatea operațiunilor de 
pregătire a patului germinativ și a 
însămințărilor la culturile perene, 
cum sint lucerna și gramineele, influ
ențează nivelul recoltelor timp de 
3—4 ani, adică pe întreaga durată a 
culturilor respective. Iată de ce spe
cialiștii, cadrele de conducere trebuie 
să asigure funcționarea normală a 
agregatelor, să verifice minuțios a- 
dîncimea de îngropare și densitatea 
semințelor, dozele de erbicide. să nu 
admită nici o abatere de la normele 
tehnice stabilite. în județul Dolj, unde, 
la indicația comitetului județean de 
partid, s-au întreprins măsuri pen
tru recuperarea întîrzierilor la semă
natul culturilor din prima epocă, în 
toate consiliile agroindustriale spe
cialiștii, cadrele de conducere au 
concentrat utilajele pentru pregătirea

patului germinativ. în vederea inten
sificării semănatului.

O primă cerință este creșterea su
prafețelor la culturile de înalt ran
dament. în județul Dolj, spre

certă valoare pentru echilibrarea 
balanței furajelor ne-a fost demon
strată in cîmp și in ferma zootehnică 
a cooperativei agricole Drănic. 
La această unitate se aplică un

• Problema principală a echilibrării balanței fura
jere — creșterea randamentelor, culturi intensive

• Persistă manifestări de dezordine în repartizarea 
semințelor și îngrășămintelor, precum și în ame
najarea irigațiilor

exemplu, sfecla furajeră se va culti
va pe aproape 2 000 ha, suprafață 
dublă față de cit s-a prevăzut inițial. 
Ceea ce am dori să subliniem este 
necesitatea aplicării imediate a mă
surilor pentru înlăturarea diferente
lor mari de recoltă, care anul trecut 
au variat intre 40 și 150 tone de sfeclă 
furajeră la hectar. O experiență de

program complex de măsuri pentru 
triplarea recoltelor de furaje pe 
unitatea de suprafață. Pentru re
colta acestui an. terenurile des
tinate plantelor de nutreț au fost 
fertilizate cu îngrășăminte naturale 
și chimice. Acum, la semănatul lu- 
cernei. sfeclei furajere și altor culturi 
lucrează cei mai experimentați me

canizatori. instruiți temeinic pentru 
a aplica toate elementele tehnologiei 
specifice fiecărei culturi. La pre
gătirea terenului se folosesc în agre
gat discurile, urmate de lama nive
latoare si de un tăvălug. Pe acest 
agregat, cu care se pregătește patul 
geiininativ ca un strat de grădină, 
s-au montat si instalațiile pentru 
administrat erbicide. La semănatul 
sfeclei se folosesc patru semănători, 
adaptate pentru mărirea lățimii de 
lucru : în loc de 32 secții cite aveau 
cele patru semănători, acum au 48 de 
secții, mărindu-se deci frontul de se
mănat. economisindu-se timp si com
bustibil.

Conducerea cooperativei a luat 
măsuri ca să fie însămîntat fiecare 
metru pătrat de teren necultivat sau 
slab productiv din vatra satului, por
țiunile unde au putut fi defrișate 
pilcurile de arborete. micile suprafe
țe de pe lingă construcțiile zooteh
nice. de pe lingă firul unui piriu 
pentru a extinde, pe această cale, 
plantele furajere cu încă 20 hectare. 
Alte 50 hectare se ciștigă ..pe cale 
tehnologică", după cum se expri-

Buna pregătire a terenului este hotăritoare pentru obținerea de recolte mari la plantele furajere, in fotogra
fie : un aspect de muncă surprins pe terenurile cooperativei agricole Surdulești-Argeș

IN INDUSTRIA UȘOARA

Măsuri pentru îmbunătățirea în continuare 
a condițiilor de muncă

Pete nedorite pe fața orașului
are 

oraș
cu-

I
I

Mai 
rămăsese

I
I

I
I
I
I
I
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I

toboșarul...»
O noapte întreagă a tot băut 

și a tot jucat Gheorghe Panaite 
la balul din satul Galbeni, ju
dețul Bacău. S-a îmbătat, a cin- 
tat, a jucat, dar tot nu s-a 
săturat. Pentru că, in zorii zilei, 
cind toată lumea se ducea spre 
casă, lui i-a venit din nou chef 
să petreacă. Zadarnice au fost 
toate insistențele celor din jur. 
Panaite o ținea una și bună : 
„Să cinte muzica !“, Dar de 
unde să mai iei muzicanții la 
ora aceea ? Singurul care mai 
intirziase era toboșarul Aurel 
Tănase.

— De ce nu cinți, mă? — s-a 
răstit la el Panaite.

Fără să mai aștepte răspuns, 
scandalagiul s-a repezit la mu
zicant cu cuțitul... Și a ieșit cu 
„cîntec".

I
I
I
I
I
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în ultimul timp. în 
unitățile industriei u- 
șoare s-au realizat im- 

. portante lucrări de 
dezvoltare si moderni
zare. de reutilare si 
dotare a căror valoare 
trece de un miliard de 
lei. Un miliard de lei 
pentru ca oamenii 
muncii din această ra
mură industrială, ma
joritatea femei, să be
neficieze de condiții 
de muncă din ce în ce 
mai bune, să obțină un 
randament cit mai 
mare cu eforturi fizice 
mai reduse, să aibă la 
dispoziție crese si gră
dinițe. cantihe-restau- 
rant si cămine pen
tru nefamilisti. Numai 
pentru mecanizarea 
transporturilor uzinale 
s-au cheltuit peste 17 
milioane lei. Au fost 
dezvoltate si reutilate 
o serie de secții de la 
întreprinderea ..Trai- 
nica“-Pucioasa. ..1 Iu
nie" — Timisoara. în
treprinderea de con
fecții si tricotaje — 
București. întreprin
derea de vase emailate

— Sighișoara si altele. 
Toate acestea au con
tribuit la crearea unei 
ambiante propice unei 
munci spornice, la ușu
rarea muncii, la asigu
rarea unui climat să
nătos. plăcut. în același 
timp, s-au alocat sume 
importante pentru con
struirea de cămine 
pentru nefamilisti. can- 
tine-restaurant. locu
ințe de serviciu, gar
soniere. Astfel, Filatu
ra de bumbac din Baia 
Mare, filatura din Ba- 
lotești, întreprinderea 
textilă Cisnădie. în
treprinderea de confec
ții Reșița au fost în
zestrate. în 1978. cu un 
număr important de 
apartamente si garso
niere : o cantină-res- 
taurant cu 2 000 de 
locuri s-a dat în 
folosință la întreprin
derea de tricotaje din 
Miercurea Ciuc. iar 
întreprinderea ..Uni
rea" din București a 
beneficiat de un cămin 
pentru nefamilisti.

în acest an sînt

alocate sume superi
oare celor din 1978 
Pentru îmbunătățirea 
în continuare a condi
țiilor de muncă si de 
viată ale celor ce mun
cesc în întreprinderile 
industriei ușoare. Va
loarea acestora se va 
ridica la 3.6 miliarde 
lei. Urmează să se 
dezvolte si să se mo
dernizeze întreprinde
rile ..Suveica" din 
București. ..Tntex" — 
Păulești, Fabrica de 
panglici din Zimnicea. 
întreprinderea de gea
muri Scăeni. Se mai 
prevede. în olanul 
acestui an. construirea 
a numeroase locuințe 
de serviciu si garso
niere pentru oamenii 
muncii de la Fabrica 
de vată Buftea. „Inte
grata" — Pașcani, „Vi- 
trometan" — Medias, 
o cantină-restaurant la 
întreprinderea de gea
muri Scăeni. o grădi
niță pentru copiii sti
clarilor din Poiana Co
drului și altele. (Ro- 
dica Șerban).

Tîrgu Mureș 
reputația unui 
frumos, îngrijit, 
rat. Pentru continua 
înfrumusețare a ora
șului, in această pri
măvară vor fi planta
te peste 1 000 000 de 
flori, arbori și 
buști ornamentali, 
același timp, au fost 
instalate, 
centrul 
sute de 
hîrtii și i

Din 
cetățeni, 
sprijine 
nicipalității, poluează 
străzile orașului, 
mod inadmisibil, 
centrul orașului 
practică, la diverse 
colțuri, vinzarea se
mințelor, astfel Incit 
porțiunea dintre Pa
latul culturii și sediul 
TAROM arată dumi
nică seara ca după o

zi de tirg sau un meci 
de 
că' 
de 
gă 
in
20

O nouă tragere Loto 2

ar
in

, numai in 
municipiului, 

coșuri pentru 
gunoaie, 
păcate, 

in loc 
acțiunea

unii 
să 

mu-

la 
in 
se

fotbal. Alții arun- 
hirtiile și biletele 
autobuz exact lin- 
coșurile instalate, 
acest scop, la nici 
de metri u/iul de 

altul. în altă 'ordine 
de idei, aducem și pe 
această cale la cunoș
tința asociațiilor de 
locatari, tuturor cetă
țenilor din marele 
cartier „1848", un a- 
devărat „oraș in oraș", 
că a sosit primăvara 
șl, odată cu ea, nece
sitatea amenajării 
spațiilor verzi. Propu
nem ca startul să se 
dea din fața blocului 
nr. 16 de pe strada 
Paringului, unde se 
aflau zilele trecute 
depozitate pe trotuar, 
sub cerul liber, peste 
cinci mii de kilogra
me de resturi mena
jere. Nu-i vorbă că,

în acest caz, de vină 
este și întreprinderea 
județeană de gospo
dărie comunală și lo
cativă.

Aflăm de la tova
rășul inginer Victor 
Socol, șeful sectorului 
de gospodărie comu
nală și locativă al 
consiliului popular 
municipal, că popu
lația „nu este încă v- 
bișnuită cu noua mă
sură luată recent pri
vind conteinerizarea 
transportului și depo
zitării reziduurilor".

Realitatea arată în
să că, în unele locuri, 
vechile lăzi menajere 
au fost ridicate înain
tea sosirii conteinere- 
lor. Drept care cetă
țenii au apelat la so
luția depozitării 
noaielor în fața 
cului. Pină
(Gheorghe Giurgiu),

gu- 
blo- 

cind ?

„Ne dați ori nu ne

I
I
I
I
I
I
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„Ia-mă 
la braț și...“

De profesie... fără, Ana G. din 
Daneș (Mureș) avea o metodă 
„originală" de a face cunoștință. 
De cum 
acătării, 
mirată, 
mierea :

— Cum, nu mă mat cunoști ?
Rămas uimit, 'tinărul zimbea 

încurcat, iși mușca buzele, se 
freca la ochi. Dar nici ea nu-l 
slăbea din ochi.

— Vai de mine, puișor, se 
poate să-mi faci una ca asta ?

"ne 
la.

vedea un tinăr mai 
îl intreba cu o voce 

catifelată și dulce ca

I
I
I

poate sa-mi fu.. __  _
Ia-mă la braț și hai să 
mișcăm, că se uită lumea 
noi...

După care Ana, prof ițind de 
naivitatea și neatenția unora, iși 
„reținea" drept „amintire" cam 
ce găsea 
zunarele 
Și multi 
și acum 
„puișor" 
Sighișoarei — l-a „ușurat" 
niște piei

I
I

____  „amintire'
mai de preț prin bu- 
lor. Ca să „n-o uite", 
n-au uitat-o, fluierind 
a pagubă. Pe ultimul
— întîlnit in centrul 

de 
...... „..i tocmai bune pentru 
un cojoc. Dar cum fiecare cojoc 
iși găsește acul, și-a găsit și 
Ana nașul, fiind condamnată la 
un an închisoare Cu executarea 
pedepsei la locul de muncă.

| Imprudență

I
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în preajma liniilor ferate 
electrificate există indicatoare 
clare și afișe speciale cu privire 
la regulile care trebuie respec
tate in momentul traversării lor. 
I. Rotaru, de la o fermă a I.A.S. 
Călan, județul Hunedoara, pur- 
tind pe umăr o țeavă mai lungă, 
la traversarea unei astfel de 
linii ferate, a fost trintit fulge
rător la pămint. Grav rănit, a 
fost transportat urgent la spital. 
Din fericire, a fost salvat.

Petre POPA
șl corespondenții „Scînteli"^
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La 25 martie 1979 Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organi
zează o-nouă tragere Loto 2, la care 
se pot obține autoturisme „Dacia 
1 300“ și diferite ciștiguri în nu
merar de valori fixe si variabile. 
Tragerile bilunare Loto 2. desfășu
rate după o formulă tehnică, avan
tajoasă. cuprind trei extrageri, in

continuare, a cite patru numere fie
care ; în total se extrag 12 numere 
din 75.

Participarea pe bilete seria „R“ 
de 10 lei. completate cu o variantă 
simplă achitată sută la sută sau cu 
patru variante simple achitate in 
cotă de 25 la sută. Simbătă 24 mar
tie este ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

Pe scara B a blocu
lui nr. 4, din cartierul 
Traian al municipiului 
Rm. Vilcea, s-a înfun
dat o conductă de apă, 
tnundind apartamente
le de la nivelurile in
ferioare. Necazuri mari 
pentru locatari, mai 
ales că era intr-o sim
bătă seara, 
găsești un 
Si totuși...

— Sînteți
tul întreprinderii ju
dețene de gospodărie 
comunală și locativă ? 
— l-a întrebat un lo-

cind greu 
meseriaș.

dispecera

catar pe dispecerul de 
serviciu Gruia Boști- 
naru. Avem 
necaz cu o 
de apă...

— Imediat 
echipă de intervenție 
— l-a asigurat dispe
cerul de serviciu.

într-adevăr, au so
sit în mai puțin de un 
sfert de oră — lăuda
bilă promptitudine ! — 
doi instalatori. Dar, 
culmea : în loc să se 
apuce de treabă, si 
repare conducta și să 
oprească apa, au in-

un mare 
conductă

trimit o

ceput să se tocmească. 
Adică, dacă le dau — 
și cit le dau — bacșiș. 
Locatarii n-au price
put de ce trebuie si 
le dea ceea ce nu me
rită, drept 
riașii i-au 
și-au luat 
au plecat.

Timp de aproape 
două ore după , aceea, 
cind apelurile la dis
pecerat au devenit re- 
clamații, gospodarii de 
la mic la mare au tre
buit să care cu lighe- 
ne și cu oale apa care

care mese- 
pedepsit : 

sculele și

însămînțarea plantelor furajere pe terenurile cooperativei agricole Rusă- 
nești, ludețul Olt

ma președintele cooperativei, ing. 
Marin Răduleseu, adică insămin- 
tindu-se în toamnă lolium multi- 
florum, care la începutul lunii 
mai. la prima coasă va da in medie 
30—40 tone masă verde la hec
tar, urmind ca pe același teren 
să se insămințeze plante medi
cinale, la care, de asemenea, se va 
obține o recoltă normală. Metodele 
folosite asigură echilibrarea balanței 
furajelor pentru cele aproape 1 000 
bovine și 2 000 ovine. Și producția 
animalieră crește de la un an la 
altul.

în unele unități nu se iau însă 
măsurile necesare pentru echilibra
rea balanței furajelor, se. pierd 
încă ore, iar în unele cazuri chiar 
zile întregi bune de lucru la se
mănat. Se constată încă tendința 
unor specialiști de a aștepta zvînta- 
rea terenului pe întreaga suprafață 
în loc să dirijeze utilajele pentru a 
lucra pe porțiuni mici. La coopera
tiva agricolă Foișor. inginerul- 
șef și președintele cooperativei. Ion 
Florea, ne spunea că vor fi însă- 
mînțate 30 ha cu sfeclă furajeră, 
care nu au fost prevăzute in planul 
de producție. Din această cauză, pe 
terenurile respective nu s-au admi
nistrat îngrășăminte organice. La 
această unitate sint prea puține cul
turi de mare randament, deși acestea 
dau rezultate bune în unitățile în
vecinate.

Există probleme și în anumite uni
tăți unde recoltele s-au planificat 
pentru condiții de irigare, dar ame
najările sint departe de a fi gata. 
La consiliul agroindustrial Segarcea, 
cea mai mare parte a canalelor 
nu au fost săpate, iar conductele stau 
in grămezi.

Pe cimpiile Doljului creșterea tem
peraturii si vînturile duc la pierde
rea apei din sol. Iată de ce este ne
cesară încheierea grabnică a însă- 
mintării culturilor cu semințe mici, 
așa cum sînt majoritatea plantelor 
furajere. Cu toate acestea, a întirziat 
livrarea semințelor de lucerna de 
la stația de decuscutare din Sibiu. 
Supunem atenției și alte citeva pro
bleme a căror soluționare se impune 
atit pentru a mări recolta la plantele 
furajere, cît și la celelalte culturi.

• Combinatoarele pentru pregăti
rea patului germinativ să fie folosite 
în două schimburi, așa cum se pro
cedează la S.M.A. Segarcea.

• Cultivarea plantelor furajere pe 
fiecare metru pătrat de teren scos 
temporar din circuitul agricol, a pă- 
mîntului degradat de rotile mașinilor, 
suprafețele virane din vatra sate
lor etc.

• îmbunătățirea în continuare • 
structurii culturilor și extinderea 
plantelor de mare randament care 
dau recolte duble sau triple pe uni
tatea de suprafață.

• Trecerea de la unele metode 
tradiționale la aplicarea unor tehno
logii moderne, cum este amplasarea 
unor culturi pentru a putea semăna 
lucerna toamna în loc de primăvara 
și a mări recolta de masă verde in 
anul următor cu circa 40 la sută.

La ora cind transmit aceste rîndurl, 
pe ogoarele Doljului, mii de mecani
zatori și cooperatori lucrează întreaga 
zi-lumină la grăpatul ogoarelor, la 
semănat, la celelalte lucrări, pentru 
a pune baze sigure viitoarei recolte.

C. BORDEIANU

te punea în pericol a- 
partamentele. Pină la 
urmă au venit la fața 
locului alți doi insta

latori, care au înlătu
rat rapid pericolul de 
inundare a blocului. 
N-ar fi insă cazul ca

* \ 

prima echipă de in
stalatori, după cele a- 
rătate, să intre și la 
apă ? (loan Stanciu).

Paza
De. mai mult timp, 

între I.A.S. Axente 
Sever (județul Sibiu) 
și Asociația jude
țeană a vinătorilor 
și pescarilor sportivi 
(A.J.V.P.S.) se duce o 
aprigă dispută, in care 
este folosit, mai ales 
pe banii statului, în
tregul arsenal cunos
cut in asemenea îm
prejurări : adrese, te
lefoane, scrisori de tot 
felul. Si toate acestea, 
din 
lor. 
ver 
biu, 
nici
700 000 lei

cauza... mistreți- 
I.A.S. Axente Se
cere A.J.V.P.S. Si- 
nici 
mai

mai mult 
puțin, de 

despăgubiri

bună șL mistreții
îl dă legea. în cazul 
nostru, Legea 26/1976, 
care reglementează 
problemele economiei 
vinatului, ca si răs
punderile de rigoare, 
în astfel de cazuri, le
gea arată că paza 
culturilor revine uni
tăților deținătoare de 
terenuri agricole.
Ne-am interesat și am 
aflat că nici I.A.S. 
Axente Sever și nici 
alte unități agricole 
care reclamă pagube 
nu au asigurată o ase
menea pază. Așa că 
unde-i lege, nu-i toc
meală... nici chiar in 
problema mistreților. 
(Nicolae Brujan).

pentru pagubele prici
nuite anul trecut de 
mistreți culturilor de 
porumb, gulii si sfeclă 
furajeră de pe tere
nurile din vecinătatea 
comunei Valea Viilor. 
Replica A.J.V.P.S. a 
fost și este scurtă de 
fiecare dată : „Vina 
nu-i a noastră".

Desigur, să împuști 
toți mistreții ar fi o 
nesăbuință. Dar nici 
culturile nu pot fi lă
sate pradă sălbăticiu
nilor. Atunci, cine are 
dreptate ?

Si aici, ca in oricare 
alt sector de 
te, adevăratul

activita- 
răspuns

Ce înseamnă „ulterior"?
Cu contractul de 

vlnzare-cumpărare nr. 
3191 din 1 august 1978, 
Gherghina Agafiță din 
Slatina și-a cumpărat 
o garnitură de mobilă 
„Camelia" pentru dor
mitor. A luat mobila 
de la magazinul de 
specialitate din oraș 
fără geamuri și oglinzi, 
primind asigurarea că 
o să le... primească ul
terior. De atunci și 
pină acum au trecut a- 
proape 9 luni. Omul 
s-a dus de nenumărate 
ori la depozit, dar mo-

pină as- 
geamuri

bila a rămas 
tăzi tot fără 
și oglinzi.

Cazul cetățeanului 
In cauză nu este sin
gular. De la tovarășul 
Oprea Năstase, șeful 
depozitului de mobilă 
din Slatina, am aflat 
că multe garnituri de 
mobilă vin fără gea
muri și oglinzi, urmind 
ca acestea să se livre
ze „ulterior". Acest 
„ulterior" înseamnă, 
după cum se vede, 
luni întregi de zile. De 
exemplu, în ziua de 12

decembrie 1978 au so
sit de la Miercurea 
Ciuc 10 garnituri de 
mobilă de sufragerie 
„Drobeta", iar geamu
rile și oglinzile după 
aproape 3 luni. La fel 
s-a intimplat și cu gar
niturile de canapele 
prevăzute cu bibliote
că de tipul „Ruxan- 
dra" și cu mobila de 
bucătărie „Ditrău", la 
care lipsesc butoanele 
de la sertare etc. Cine 
se uită in oglindi să 
vadă adevărata față a 
mobilei fără oglindă? 
(Emilian Rouă).

„Oglinda 
conștiinței"

La întreprinderea textilă 
din Arad, pe lingă alte re
zultate bune obținute în 
producție s-a conturat. în 
ultimul timp, o experiență 
prețioasă privind valorifi
carea superioară a materii
lor prime secundare. în 
acest sens, în întreprin
dere au avut loc am
ple și fructuoase dezba
teri prilejuite de un inte
resant și util schimb de 
experiență, organizat de 
secția propagandă a Comi
tetului județean Arad al 
P.C.R., pe tema „Preocu
parea organelor și organi
zațiilor de partid, a orga
nelor de conducere colec
tivă din unitățile industriei 
ușoare pentru valorificarea 
superioară a materiilor pri
me secundare". în acest 
context a fost subliniat ro
lul muncii politice de masă 
desfășurate de organizațiile 
de partid, de sindicat și ti
neret pentru înlăturarea 
risipei Și reducerea consu
murilor materiale. Propa
ganda vizuală, susținută de 
vitrinele calității, de gaze
tele de perete, cu rubrici ca 
„Oglinda conștiinței". „Mi
nutul acuză — minutul fe
licită", contribuie la genera
lizarea experienței pozitive 
în economisirea materiilor 
prime și valorificarea lor 
superioară. Totodată, a re
ieșit și faptul că organiza
țiile de partid trebuie să 
antreneze în și mai mare 
măsură pe toți oamenii 
muncii la acțiunea de gos
podărire a materiilor pri

me și materialelor, (Con
stantin Simion).

Pregătirea 
referatelor — 
pe teren, prin 

acțiunea concreta
Comitetul de partid al 

sectorului 5 din Capitală 
și-a înscris pe agenda de 
lucru a acestui trimestru o 
plenară cu activul. în care 
să analizeze preocuparea 
organelor și organizații
lor de partid, a consi
liilor oamenilor muncii din 
unitățile economice pen
tru înfăptuirea hotărîrii 
Conferinței Naționale pri
vind îmbunătățirea laturi
lor calitative și creșterea 
eficienței economice. Pe 
baza tematicii elaborate — 
cuprinzînd capitole referi
toare la ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
ducției, creșterea eficientei 
fondurilor fixe, folosirea 
rațională a materiilor pri
me, materialelor, energiei 
și combustibilului, promo
varea progresului tehnic și 
introducerea mai rapidă a 
tehnologiilor noi — opt co
lective, conduse de membri 
ai biroului comitetului de 
partid al sectorului, au stu
diat aceste probleme într-un 
șir de întreprinderi. Prin 
participarea lor la activi
tatea curentă politico-or- 
ganizatorică și educativă, 
colectivele au sprijinit con
cret organizațiile de partid 
respective în Stabilirea și 
aplicarea unor măsuri ne
cesare, în remedierea unor

neajunsuri, formulînd tot
odată observații si propu
neri pentru dezbaterile din 
plenară. (Maria Baboian).

Laborator 
al muncii politice 

de masă
în scopul generalizării 

formelor și metodelor mo
derne, cu eficientă deose-

bogat material ilustrativ — 
panouri cu calcule privind 
eficienta unor initiative 
muncitorești, afișe explica
tive ale noului mecanism 
economico-financiar, tabele 
și grafice ilustrînd direc
țiile prioritare pentru pe
rioada următoare, fotocro- 
nici, fragmente de texte din 
programe ale unor brigăzi 
artistice șl altele — expo
ziția constituie un impor
tant instrument de lucru,

îndată la dispoziția noastră. 
E vorba de ceva deosebit 7 
— îl întrebăm.

— Nu, dimpotrivă. A in
trat in obișnuința noastră 
ca, la începutul schimburi
lor. secretarii birourilor or
ganizațiilor de bază să ia 
legătura cu conducătorii 
locurilor de muncă din fie
care sector, să analizeze o- 
perativ modul și condițiile 
de realizare • a sarcinii zil
nice de plan, să examineze

profesional al comuniștilor 
din secție l-au constituit 
corpii acumulatori de la 
instalația de comandă hi
draulică. La un moment 
dat, se părea că nu vom 
putea rezolva problemele 
tehnologice legate de acest 
reper, care înregistra sis
tematic defecte și un pro
cent de rebuturi de peste 
30 la sută. în urma conclu
ziilor desprinse din rapoar
tele de schimb, din infor-

— O să vă contrazic : nu 
ne declarăm mulțumiți cu 
ceea ce am făcut pină 
acum. Organizațiile de par
tid au incă mari rezerve in 
mobilizarea oamenilor la 
economisirea de energie pe 
seama mai bunei organizări 
a producției, la utilizarea 
mai din plin a timpului de 
lucru de către toti membrii 
colectivului, la preîntîmpi-

narea oricăror rebuturi. 
Sînt preocupări actuale ale 
comuniștilor din toate 
schimburile, care vizează 
îndeosebi înfăptuirea in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului la recen
ta Consfătuire cu cadrele 
de conducere din industrie, 
construcții, transporturi si 
agricultură. (C. Varvara).

în cîteva rîndurl

NOTE 
INFORMAȚII 
REPORTAJE

• în aceste zile, cind pe un loc principal in calendarul 
agricol se situează cultivarea pe suprafețe sporite a legu
melor timpurii, a apărut foaia volantă „Legumicultura", 
editată de secția de propagandă a Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. și ziarul ..Steagul roșu". De larg Interes 
s-au bucurat In satele județului $1 foile volante editate 
in ultimele săptămini pe teme referitoare la rolul și atri
buțiile consiliilor unice agroindustriale, precum șl la în
semnătatea îmbunătățirii substanțiale a activității în do
meniul zootehniei. (T. Olaru).

bită, ale muncii politice, la 
Comitetul județean de par
tid Sibiu a luat ființă de 
curînd un laborator al mun
cii politice de masă, el în
suși un mijloc modern al 
activității de propagandă, 
dotat cu aparatura nece
sară pentru realizarea de 
filme, fotografii, diapozi
tive, emisiuni speciale pen
tru stațiile de radioampli
ficare. cu numeroase seturi 
de materiale-model de 
propagandă, realizate în 
cea mai mare parte cu mij
loace proprii ale întreprin
derilor. în cadrul laborato
rului a fost organizată și o 
expoziție permanentă a 
formelor și metodelor mun
cii politice de masă pentru 
realizarea sarcinilor econo
mice. Cu ajutorul unui

aflat la îndemîna tuturor 
celor ce lucrează in dome
niul propagandei, al mun
cii politico-educative. (Ni
colae Brujan).

Dialog 
între schimburi

Ne aflăm în secția turnă
torie de oțel de la între
prinderea „1 Mai" din Plo
iești în momentul în care 
se predă „ștafeta" intre 
două schimburi. în biroul 
cu pereți metalici ai secției, 
un grup de oameni în ha
late albastre discută in pi
cioare, fac însemnări in 
carnetele. Secretarul comi
tetului de partid de la 
„oțel", Florian Niculescu, ne 
lasă să înțelegem că va fi

șl să aplice împreună cu 
aceștia propunerile comu
niștilor, ale celorlalți oa
meni ai muncii pentru înlă
turarea imediată a defici
ențelor ivite. La jumătatea 
timpului scurs dintr-un 
schimb, membrii birourilor 
organizației de bază infor
mează pe secretarul de 
partid în ce stadiu de reali
zare a sarcinilor se află fle
care sector, concentrîndu-și 
atenția spre acele colective 
care se descurcă mai greu. 
Obiectivul nostru : în toate 
schimburile — o muncă po
litică de eficientă ridicată.

— Am dori un exemplu...
— De pildă, un produs 

care a solicitat la maximum 
capacitatea de gîndire, ex
periența îndelungată în me
seria de oțelar, ca și orgoliul

mațiile primite de la secre
tarii de partid, am interve
nit cu noi soluții organiza
torice șl tehnologice. Rezul
tatele au fost foarte bune.

— Aceasta presupune și o 
muncă susținută cu oa
menii.

— Bineînțeles. Formarea 
unei înalte conștiințe so
cialiste a fiecărui muncitor, 
antrenarea la o activitate 
susținută în acest sens a 
tuturor factorilor educațio
nali, dar mai ales a sindi
catului și U.T.C.-ului, ne 
stau permanent în atenție. 
Nu greșim cind spunem 
că organizațiile noastre de 
partid au reușit să formeze 
mulți oameni cu atitudine 
înaintată față de muncă.

— Deci, aveți motive să 
fiți mulțumiți.

• Din inițiativa Comitetului municipal de partid Brăila 
a avut loc o intîlnire a membrilor consiliilor inginerilor 
și tehnicienilor, a altor cadre tehnice, precum și a unor 
câdre de partid din întreprinderi și institute de cercetare 
și proiectare cu reprezentanți ai conducerii Institutului 
național de informare și documentare. Concluziile au vi
zat îndeosebi creșterea răspunderii organizațiilor de partid, 
a tuturor cadrelor tehnice pentru cunoașterea Și aplicarea 
cit mai rapidă in producție a progreselor realizate pe 
tărîm tehnico-științific, în vederea ridicării nivelului teh
nic și modernizării produselor, al înnoirii lor în pas cu 
exigențele progresului tehnologic mondial. (Virgil 
Gheorghiță).

• Integrată organic în ciclul de manifestări politico- 
ideologice inscrlse in ediția a Il-a a Festivalului național 
„Cintarea României", expoziția județeană de propagandă 
vizuală, deschisă la Casa de cultură din orașul Sf. Gheor
ghe, se constituie într-o sinteză a modalităților multiple 
de care dispune propaganda vizuală în acțiunea de spri
jinire eficientă a activității economice. Inițiativele efecti
velor de muncă sînt oglindite prin panouri speciale, avînd 
ca temă autogospodărirea și autocontrolul muncitoresa, 
calitatea, eficienta producției. (T6m8ri Geza).
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Dupâ cum s-a mal anunțat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 15 martie pe Link 
Van Bruggen, trimis special al societății olandeze de radioteleviziune 
„Avro", și pe An Salomonson, trimis special al cotidianului olandez 
„N.R.C. Handelsblad", din Rotterdam, cărora le-a acordat următorul 
interviu.

(Urmare din pag. I)

ronauticii ; tehnicii audiovizuale, precum 
și cooperării economice. A fost subliniată, 
de asemenea, preocuparea României și 
Franței de a dubla pină în 1980 schimbu
rile comerciale față de 1975.

A fost evidențiat, totodată, interesul 
ambelor părți de a spori, substanțial, atît 
sub aspect cantitativ, cît și calitativ, schim
burile pe tărîm cultural, științific și tehnic, 
de a aprofunda și extinde cunoașterea re
ciprocă a valorilor materiale și spirituale 
create de cele două popoare, în vederea 
unei mai strinse înțelegeri și apropieri în
tre ele.

Comitetul Politic Executiv a relevat, în 
același timp, însemnătatea deosebită a 
schimbului de păreri între cei doi pre
ședinți în probleme actuale ale vieții in
ternaționale, care a scos în evidentă con
vergența de opinii într-un șir de domenii 
esențiale ale politicii mondiale.

O deosebită importanță au aprecierile 
celor doi șefi de stat cu privire la nece
sitatea de a se intensifica eforturile pen
tru dinamizarea transpunerii integrale în 
viață, ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, pentru adop
tarea unor măsuri practice și eficiente ae 
încetare a cursei înarmărilor convențio
nale și nucleare, de dezangajare militară 
și dezarmare, fără de care nu pot fi con
cepute pacea și securitatea pe continentul 
european și în lume.

Comitetul Politic Executiv apreciază ho- 
tărîrea celor două țări de a conlucra tot 
mai activ pe plan extern, de a acționa 
Jientru continuarea și consolidarea cursu- 
ui destinderii, pentru soluționarea dife

rendelor dintre state prin mijloace paș
nice, pe calea tratativelor între părțile 
direct interesate, fără amestec din afară, 
pentru înlăturarea folosirii forței sau ame
nințării cu forța din viața internațională, 
realizarea dezarmării, instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, edificarea 
unei securități reale pe continentul euro
pean, pentru făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune, care să asigure pacea, 
independența și dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni.

Aprobînd în unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing,

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

societății olandeze de radioteleviziune „Avro“ 
și cotidianului olandez „N.R.C. Handelsblad“ din Rotterdam

Mesajul președintelui Antonio Ramalho Eanes
(Urmare din pag. I)

Ca o consecință a originalității, in
dependentei și fermității opțiunilor 
președintelui Ceaușescu. România a 
fost pioniera destinderii internaționa
le și a stabilirii de bune relații in
tre țări avind puncte de vedere di
vergente și în anumite cazuri antago
nice.

Și Portugalia adoptă un sistem de 
cooperare deschisă cu toate popoare
le lumii — ceea ce, în practică, în
seamnă aplicarea integrală și la nive
lul tuturor continentelor a principii
lor consacrate de Conferința de la 
Helsinki.

De altfel, tarile noastre au anticipat 
acest consens multilateral, căci, deși 
aparțin unor blocuri politico-militarc

VEȘTI DIN ȚARĂ
0 nouă fabrică de amo

niac Pe Platforma chimică din 
zona de sud a municipiului Bacău 
a intrat în funcțiune fabrica de a- 
moniac. cea mai importantă capa
citate de producție din cadrul com
binatului de îngrășăminte chimice, 
înzestrată cu utilaje moderne, de 
înaltă tehnicitate, realizate în bună 
parte de industria noastră construc
toare de mașini, noua unitate va 
produce anual circa 300 000 tone a-, 
moniac. Fabrica de amoniac este a 
șasea capacitate de producție intra
tă în funcțiune pină acum în 
cadrul combinatului. (Gheorghe 
Baltă).

Festivalul artei studen
țești. Cluj-Napoca s-a în
cheiat Festivalul artei studen
țești, la care au participat for
mații artistice, grupuri de crea
ție. creatori și interpret! din Baia 
Mare. Oradea și Cluj-Napoca. Cu 
acest prilej au fost selecționați 
participants la etapa finală a Festi
valului national al artei studențești,

Unul din marile și modernele cartiere ale Capitalei — Balta Alba Foto : E. Dichiseanu

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru aplicarea lor în 
viață, pentru dezvoltarea tot mai intensă, 
pe multiple planuri, a relațiilor dintre 
România și Franța, dintre popoarele noas
tre, în folosul și spre binele lor, al cauzei 
progresului, înțelegerii și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor
mat, de asemenea, despre vizita oficială 
de prietenie întreprinsă în țara noastră, 
între 18 și 20 martie, de primul ministru 
al Republicii Elene, Constantin Cara- 
manlis.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat totala aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei și a dat o deosebită 
apreciere convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Constantin Caramanlis, încheiate cu de
plin succes, moment important în extin
derea colaborării multilaterale dintre 
România și Grecia, care reconfirmă ho- 
tărîrea ambelor părți de a amplifica și 
aprofunda relațiile traditionale de bună 
vecinătate și cooperare dintre cele două 
popoare ce trăiesc în același spațiu geo
grafic, animate de sentimente de prietenie 
și respect reciproc.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
un rol decisiv în evoluția pozitivă a rapor
turilor româno-elene l-au avut întîlnirile 
la nivel înalt, tot mai frecvente în ultimii 
ani, care au dat un puternic imbold co
laborării economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre cele două țări, precum și 
conlucrării României și Greciei pe plan 
internațional.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
profunda satisfacție că președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Constan
tin Caramanlis au ajuns, în cadrul con
vorbirilor purtate, în aceste zile, la Bucu
rești, la înțelegeri comune privind intensi
ficarea colaborării româno-elene, prin fo
losirea mai largă a multiplelor posibilități 
oferite de economiile celor două țări. Ho- 
tărîrile și măsurile convenite cu acest pri
lej prevăd noi acțiuni de cooperare într-o 
serie de domenii importante, ale produc
ției materiale, creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale, dezvoltarea și 
mai intensă a colaborării pe tărîmul știin
ței, învățămîntului și culturii, precum și în 
alte sfere de activitate.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
extinderea și întărirea relațiilor româno-

diferite, au stabilit, incepind din 
1974. relații bazate pe independență, 
egalitate, suveranitate și avantaj re
ciproc — relații care, de atunci, s-au 
dezvoltat favorabil.

Președintele Ceaușescu a fost, de 
altfel, primul șef de stat dintr-o țară 
răsăriteană care a vizitat noua Por- 
tugalie democratică.

Sper că vizita mea în România va 
putea contribui la intensificarea co
operării în interes reciproc și la des
chiderea unor noi perspective de co
laborare a celor două țări in folosul 
economiilor noastre și poate, de ase
menea, in folosul altor țări.

Pe plan international, vizita va per
mite, fără îndoială, analizarea proble
melor care preocupă țările noastre.

care se va desfășura pe genuri de 
artă ’în diferite centre universita
re. în cațirul Festivalului national 
„Cîntarea României". (Alexandru 
Mureșan).

Noi tipuri de mașini a- 
griCOle. IntrePrin<Jerea „Tehno- 
utilaj“ din Odorheiu Secuiesc reali
zează. și în acest an. noi tipuri de 
mașini și utilaje agricole. Recent 
au fost introduse în fabricația de 
serie mașina de capsulat in și ma
șina de recoltat sfeclă. (I. D. Kiss).

Producție fizică peste 
plan °amenii muncii de la Com
binatul de lianți din Cîmpulung au 
livrat suplimentar șantierelor 13 000 
tone de ciment si 2 000 tone de 
var. Produse peste prevederile de 
plan, a căror valoare se ridică la 
zeci de milioane de lei. au fost rea
lizate și la intreprinderea „Elec- 
troargeș". întreprinderea de motoa
re electrice. întreprinderea de tex
tile din Pitești și filatura „Musce- 
leanca". (Gheorghe Cîrstea). 

cum sînt destinderea, securitatea eu
ropeană. dezarmarea, lichidarea sub
dezvoltării, soluționarea pașnică a 
conflictelor regionale și necesitatea 
sporirii capacității Națiunilor Unite 
de a rezolva diferendele dintre state.

Obiectivul major il va constitui 
însă întărirea înțelegerii și aprofun
darea prieteniei intre poporul român 
și poporul portughez. Cind Portuga
lia va cunoaște mai bine efortul po
porului român pentru a-și spori in
tr-un sfert de veac capacitatea sa de 
producție, indeosebi in sectoarele 
cele mai importante ale economiei, 
cind România va putea evalua mai 
exact efortul întreprins de poporul 
portughez pentru reconstrucția tării, 
cind toți cetățenii celor două țări vor 
avea posibilitatea să aprecieze reci

5 000 de produse noi. 
De la începutul actualului cincinal 
și pină in prezent. întreprinderile 
industriale din județul Timiș au 
realizat și introdus în fabricație 
peste 5 000 de produse și sortimen
te noi. avind caracteristici tehnico- 
economice si funcționale superioa
re. între acestea se numără utilaje 
metalurgice, poduri rulante, maca
rale. motoare electrice, aparatură e- 
lectronică și electrotehnică, mate
riale de construcții, o largă gamă 
de bunuri de consum etc. (Cezar 
Ioana).

Microcantine muncito
rești Cantina-restaurant a Com
binatului de fibre sintetice din Iași 
a deschis 9 microcantine și 21 
bufete de incintă amplasate în toa
te secțiile combinatului și ale al
tor unități economice din preajmă, 
în acest fel, abonații primesc min- 
care caldă direct la locurile de mun
că. Bufetele de incintă asigură pre
parate din carne, pește, lactate, pro
duse de cofetărie-patiserie etc..

elene constituie o contribuție de seamă la 
afirmarea raporturilor de bună vecinătate 
și colaborare în Balcani — expresie a in
tereselor și aspirațiilor profunde ale po
poarelor din această regiune, factor în
semnat în edificarea unui climat de secu
ritate, cooperare și pace în Europa și în 
lume. Comitetul Politic Executiv relevă cu 
satisfacție concluziile dialogului româno- 
elen la nivel înalt cu privire la necesitatea 
transformării Balcanilor într-o zonă a 
păcii, bunei vecinătăți, încrederii și co
laborării bazate pe principiile egalității și 
respectului reciproc, a soluționării proble
mei cipriote pe calea tratativelor, astfel 
încît să se asigure conviețuirea pașnică 
între cele două comunități, integritatea și 
independența Ciprului.

Ampla trecere în revistă a situației in
ternaționale actuale a reliefat, totodată, 
hotărîrea celor două țări de a conlucra 
tot mai strîns pe plan extern, de a acționa 
pentru soluționarea justă a problemelor 
complexe care confruntă omenirea, pentru 
eliminarea surselor de încordare și con
flict din diferite zone ale globului și rezol
varea diferendelor dintre state numai 
prin mijloace pașnice, pentru generali
zarea pe arena mondială a principiilor 
egalității în drepturi și respectării inde
pendenței fiecărei națiuni, pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, pentru 
dezarmare și în primul rînd pentru dezar
marea nucleară, fără de care nu pot fi 
concepute pacea și securitatea în Europa 
și în lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, al convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Constantin Caramanlis și a stabi
lit măsurile necesare pentru realizarea, în 
cele mai bune condiții, a obiectivelor de 
colaborare și cooperare prevăzute, pentru 
extinderea și întărirea continuă a relații
lor româno-elene, corespunzător aspira
țiilor celor două popoare și sentimentelor 
de prietenie tradițională care le unesc.

★
Comitetul Politic Executiv a hotărît 

convocarea plenarei C.C. al P.C.R. la data 
de 29 martie a.c.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

proc valorile lor istorice, politice și 
economice — in acel moment va 
exista o bază și mai solidă pentru re
lațiile prietenești dintre Portugalia 
și România.

în ce mă privește, sînt sigur că voi 
fi în măsură să înțeleg mesajul Del
tei Dunării, mai ales în aceste vre
muri în care este important să salv
gardăm calitatea vieții.

Voi cunoaște potențialul bogățiilor 
țării dumneavoastră și dimensiunea 
spirituală a culturii românești despre 
care ne vorbesc elocvent arta dum
neavoastră populară, etnografia și 
folclorul dumneavoastră.

In încheiere, adresez poporului 
român cele mai călduroase urări de 
fericire.

pregătite în laboratoarele cantinei. 
(Manole Corcaci).

Preocupări edilitare. La 
Vaslui au început lucrările de con
strucție a două aductiuni de apă 
potabilă avind ca sursă lacuri de 
acumulare din apropiere si siste
mul hidrotehnic al Bîrladului. Prin 
aceste lucrări de aductiune se asi
gură în orașul Vaslui creșterea cu 
230 litri pe secundă a debitului de 
apă potabilă. (Crăciun Lăluci).

Galerie de artă popu
lară contemporană. 111 ca‘ 
drul celei de-a doua ediții a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei" la Casa de cultură din ora
șul Horezu au fost inaugurate Ga
leriile de artă populară contem
porană. Expoziția prezintă cele mai 
autentice creații ale renumitilor ce- 
ramiști horezeni și ale altor artiști 
populari. Sînt. de asemenea, expu
se cusături și țesături din zona et
nografică a Vîlcei. sculpturi în 
lemn, decoratiuni etc. (Ion Stan- 
ciu).

ÎNTREBARE : Ați dori, dom
nule președinte, să faceți o eva
luare a relațiilor romăno-olan- 
deze după vizita dumneavoastră 
in Olanda și cea a reginei Iulia- 
na in România, ca și a perspec
tivelor colaborării viitoare din
tre România și Olanda ?

RĂSPUNS : Doresc să remarc cu 
deosebită satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor româno-olandeze, 
care se caracterizează printr-o creș
tere rapidă a colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale, pre
cum și printr-o conlucrare activă pe 
plan internațional între reprezentan
ții țărilor noastre. în această privin
ță, vizita pe care am efectuat-o în 
Olanda, precum și vizita reginei Iu- 
liana în România au constituit mo
mente importante care au dat noi 
perspective și au impulsionat puter
nic colaborarea dintre țările noastre.

Pentru a ilustra progresul înregis
trat în dezvoltarea colaborării în do
meniul economic, doresc să mențio
nez că schimburile comerciale dintre 
țările noastre au înregistrat în 1978 
o creștere de aproape 5 ori față de 
1970. S-au realizat, de asemenea, 
unele acțiuni de cooperare în pro
ducție, iar actualmente sînt în curs 
tratative pentru o serie de noi coo
perări atît pe plan bilateral, cît și 
în terțe țări.

Aș putea spune că realizările de 
pină acum, experiența deosebit de 
pozitivă pe care o avem deschid 
perspective mari pentru extinderea 
relațiilor economice, precum și pen
tru dezvoltarea generală a colaboră
rii în domeniul științei, culturii, pre
cum și pe plan internațional — ceea 
ce corespunde atît intereselor popoare
lor român și olandez, cît și cauzei des
tinderii și păcii în Europa și în lume.

ÎNTREBARE : Vorbiți-ne, vă 
rugăm, domnule președinte, 
despre drepturile naționalități
lor din țara dumneavoastră.

RĂSPUNS : România se numără 
printre statele în care problema na
țională a fost soluționată într-un 
mod democratic și radical. Din tota
lul populației românești, aproape 12 
la sută este de altă naționalitate — 
maghiară, germană, sîrbă și altele.

Consecvente principiilor socialis
te. România și Partidul Comu
nist Român au asigurat, odată cu in
staurarea puterii muncitorești-țără- 
nești, deplina egalitate în drepturi 
pentru toți cetățenii, fără nici_ o de
osebire. în Constituția țării și în alte 
legi sînt prevăzute expres aceste 
drepturi, care sînt înfăptuite tn mod 
neabătut în viață.

în primul rînd, aș menționa, in 
această privință, faptul că am acțio
nat și acționăm pentru dezvoltarea 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, asigurînd astfel baza teh- 
nico-materială pentru deplina egali
tate în drepturi.

în al doilea rînd, doresc să arăt că 
sînt asigurate condiții depline în ce 
privește învățămintul în limbile na
ționalităților, activitatea culturală, 
presa și altele. Spre exemplu, din 
circa 29 000 de unități școlare de tot 
felul, cite există în România, peste 
3 300 sînt în limbile naționalităților. 
Din 970 de licee, 160 sînt în limbile 
naționalităților. în limbile naționali
tăților funcționează 14 teatre, apar 
52 de publicații cu caracter general 
și 9 publicații cultural-artistice. Ti
rajul diferitelor cărți literare editate 
în limbile naționalităților este de a- 
proape 2,8 milioane exemplare.

Aș putea da multe cifre în această 
privință, dar esențialul îl reprezintă 
faptul că orînduirea socialistă asigu
ră nu numai condiții economice, de 
învățămînt și de folosire a limbii 
materne în toate domeniile, ci, în a- 
celași timp — în concordantă cu 
principiile participării maselor largi 
la conducerea societății — și posi
bilitatea ca oamenii muncii de dife
rite naționalități să ia .parte la con
ducerea țării, începînd. . desigur, cu 
organele supreme de partid și de 
stat, cu Marea Adunare Naționala, 
apoi cu consiliile populare și consi
liile oamenilor muncii, organe de 
conducere colectivă a activității eco- 
nomico-sociale.

Putem spune că sîntem printre pu
ținele țări care au rezolvat intr-un 
mod ferm, democratic, problema na
țională. Aș dori ca toate naționalită
țile, inclusiv naționalitatea româneas
că din alte state, să se bucure de cel 
puțin aceleași drepturi de care se 
bucură naționalitățile din România.

ÎNTREBARE : In ce măsură, 
domnule președinte, politica in
ternă și externă a României 
este sprijinită de întreaga popu
lație a țării ? Are această poli
tică oponenți ? Există în țara 
dumneavoastră deținuți politici ?

RĂSPUNS : Politica internă a 
României se bazează pe exercitarea 
puterii de către clasa muncitoare, ță
rănime și intelectualitate, pe constru
irea orinduirii socialiste, în care a fost 
lichidată pentru totdeauna exploata
rea și asuprirea și se înfăptuiesc prin
cipiile dreptății și echității sociale.

în anii construcției socialiste am 
obtinut o dezvoltare puternică a 
forțelor de producție. Aș menționa 
numai faptul că producția industrială 
a României este astăzi de 42 de ori 
mai mare decît în 1938. Venitul na
tional a sporit de peste 13 ori. fată 
de 1950. A crescut continuu nivelul de 
trai material și spiritual al poporului. 
Spre exemplu, numai în acest cinci
nal. in perioada 1976—1980. veniturile 
reale ale oamenilor muncii vor crește 
cil circa 32 la sută. Oricine vizitează 
România poate constata ritmul rapid 
în care se dezvoltă construcția de 
locuințe, de așezăminte culturale si 
alte edificii de ordin social — fără a 
mai vorbi de ritmul rapid al dezvol
tării industriei, agriculturii si celor
lalte sectoare de activitate.

Toate acestea fac. realmente, ca în
tregul popor să sprijine politica 
partidului si statului si să participe 
activ la înfăptuirea programului de 
dezvoltare a tării. De altfel, este de 
înțeles că acest ritm înalt de dezvol
tare a industriei — de circa 11 la 
sută în ultimii ani — nu se poate 
realiza fără o participare activă a 
tuturor oamenilor muncii.

în ce privește politica internațio
nală a României, ea promovează o 
largă colaborare cu toate țările so
cialiste. cu țările în curs de dezvol
tare și nealiniate, precum si cu țările 

capitaliste dezvoltate. Punind la baza 
acestei politici principiile egalității în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității, neamestecului în trebu
rile interne, este de înțeles că această 
politică de colaborare, destindere și 
pace se bucură de un sprijin activ și 
cvasiunanim din partea poporului 
nostru.

Iată de ce as putea spune că atît 
politica internă, cît si cea externă a 
României — îndreptată spre construc
ția unei societăți care asigură mase
lor populare condiții tot mai bune de 
viată în toate domeniile, participarea 
nemijlocită la conducerea statului, 
precum si Pacea, securitatea si in
dependenta tării — este sprijinită de 
întregul nostru popor.

Nu as putea spune că există opo- 
nenti fată de această politică. în a- 
fară — poate — de unii care și-au 
trădat de mult tara sau care ar fi 
gata si astăzi să o trădeze din nou, 
pentru un blid de linte. Dar aceștia 
nu pot fi socotiți. în fond, adevărati 
cetățeni ai tării noastre. întregul po
por face totul pentru a asigura con
strucția socialistă si a apăra indepen
denta si suveranitatea tării.

Sînt. desigur. încă lipsuri în Ro
mânia. Mai. avem multe de făcut 
pentru a realiza în viată principiile 
societății socialiste. De altfel. Româ
nia este o tară socialistă în curs 
de dezvoltare. Noi înșine, si eu per
sonal critic, nu o dată, in mod destul 
de sever, lipsurile, neajunsurile, une
le greșeli ce se comit in activitatea 
noastră. Facem însă totul pentru ca. 
împreună cu masele largi populare, 
să asigurăm înfăptuirea în condiții 
cit mai bune a programului de dez
voltare a tării.

în România nu mai există de mult 
deținuți politici. Am considerat 
totdeauna că societatea noastră tre
buie să se caracterizeze printr-un 
înalt umanism și. în această direcție, 
am adoptat cu aproape doi ani în 
urmă un șir de măsuri cu privire la 
sancționarea diferitelor încălcări ale 
legilor și executarea pedepselor. 
Celor care comit unele infrac
țiuni și încălcări ale legilor le 
oferim posibilitatea de a de
monstra prin muncă faptul că se 
pot îndrepta. în concordantă cu aces
te hotărîri. sînt în curs de elaborare 
noi legi — inclusiv noul Cod penal — 
care tin seama de stadiul de dezvol
tare a societății noastre socialiste, 
de accentuarea umanismului revolu
ționar. a grijii fată de om. de asigu
rarea condițiilor pentru a-i ajuta să 
se îndrepte pe cei ce încalcă legile 
sau comit diferite abateri de la nor
mele de conviețuire socială.

Am menționat mai înaințe că am 
asigurat. si asigurăm participâreă 
maselor largi populare la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, a 
întregii țări. Dezvoltăm un larg sis
tem de organisme democratice în 
care masele populare. întreaga clasă 
muncitoare participă nemijlocit la 
luarea deciziilor privind conducerea 
societății. în această privință as putea 
afirma că sîntem printre putinele țări 
care au realizat un sistem de partici
pare a maselor la conducerea socie
tății. într-o formă unică în felul său, 
si care a dat deja rezultate deosebite.

Acordăm o mare atenție extinde
rii democrației in toate domeniile ; 
desigur, noi nu înțelegem democrația 
în sensul îngăduinței fată de fascism, 
în legile noastre este interzisă orice 
propagandă împotriva păcii, orice 
propagandă pentru război : este de 
asemenea interzisă si condamnată 
activitatea de propagare a șovinismu
lui. a rasismului — considerind că 
acestea trebuie lichidate cu desăvîr- 
sire din societatea omenească. Actio- 
nînd foarte ferm împotriva oricăror 
activități fasciste, a șovinismului si 
rasismului, a propagandei pentru 
război, desfășurăm, în același timp, o 
largă activitate în spiritul prieteniei și 
colaborării între oameni și între po
poare, al unui larg umanism, conside
rind că, indiferent de problemele care 
sînt de soluționat într-o țară sau alta, 
trebuie să acționăm neabătut în spi
ritul prieteniei și solidarității, al unui 
umanism care să asigure fiecărui om 
posibilități depline pentru afirmarea 
plenară a personalității sale.

ÎNTREBARE : Intre România 
și Piața comună au fost deja în
cheiate acorduri cu privire la 
produsele textile și metalurgice. 
In prezent se află in atenție 
produsele industriale. Intențio
nează România să acționeze 
pentru încheierea unui acord 
general și global ?

RĂSPUNS : într-adevăr. Româ
nia a încheiat o serie de acorduri cu 
Piața comună si este interesată în 
extinderea colaborării economice cu 
țările din Piața comună.

în acest sens, au loc în prezent 
noi tratative pentru lărgirea acestei 
colaborări și înlăturarea unor res
tricții la o serie de produse indus
triale. în perspectivă avem în vede
re să ajungem și la un acord gene
ral global. Am dori însă ca, între 
timp, să se ajungă la încheierea ne
gocierilor începute deja între Piața 
comună și C.A.E.R., în vederea unui 
acord general care să creeze un ca
dru adecvat pentru acordurile fiecă
rui stat cu Piața comftnă. însă, inde
pendent de acesta, România este in
teresată și va acționa în perspecti
vă pentru a ajunge la un acord glo
bal. Noi sperăm că se va realiza cît 
mai curînd acest acord.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, reflectă vizitele dum
neavoastră frecvente in țări ale 
Asiei și Africii o anumită opțiune 
sau reprezintă expresia preocupă
rii pentru o cit mai largă deschi
dere către toate regiunile lumii?

RĂSPUNS : Am menționat mai 
înainte că România se pronunță ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toa
te statele, fără deosebire de orîndui- 
re socială. Punem, desigur, pe pri
mul plan relațiile cu țările din Eu
ropa — cu care avem, de altfel, ra
porturi deosebit de bune și le inten
sificăm în toate domeniile. Acordăm 
o atenție deosebită relațiilor cu ță
rile din Africa, America Latină și 
Asia, ținînd seama că acestea sînt, 
in cea mai mare parte, țări în curs 
de dezvoltare, iar România face și 
ea parte din același grup. întărim 
colaborarea și solidaritatea cu aces
te țări, atît in vederea înfăptuirii 
noii ordini economice internaționale, 

cît și în contextul luptei generale 
pentru lichidarea deplină a politicii 
imperialiste, colonialiste și înfăptui
rea unor relații noi, bazate pe ega
litate, pe respectul dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin liber, stă- 
pîn pe destinele sale, de a-și orga
niza viața corespunzător voinței 
sale, fără nici un amestec din afară, 
în acest spirit conlucrăm cu țările 
din Africa, America Latină, Asia, 
considerind că ele au un rol impor
tant în realizarea acestor obiective.

ÎNTREBARE : V-am ruga, 
domnule președinte, să prezen
tați pentru cititorii și radioascul- 
tătorii olandezi poziția României 
față de evoluțiile și evenimen
tele recente din Asia de sud-est.

RĂSPUNS : România este deose
bit de preocupată și îngrijorată de 
fenomenele de încordare din diferite 
zone ale lumii, inclusiv de eveni
mentele din Asia de sud-est. Consi
derăm că nu pot exista nici un fel 
de justificări pentru recurgerea la 
acțiuni militare, nici în Asia de sud- 
est, nici în altă parte a lumii. Româ
nia, de altfel, s-a pronunțat și se 
pronunță cu toată fermitatea împo
triva folosirii forței sau a amenin
țării cu folosirea forței, pentru so
luționarea oricăror probleme litigioa
se dintre state numai și numai pe 
calea tratativelor.

Considerăm că evenimentele, ac
țiunile militare din Asia de sud-est 
au contribuit la agravarea situației 
internaționale, creînd pericole serioa
se pentru politica de destindere si 
pace. De aceea ne-am pronunțat și 
ne pronunțăm ferm pentru încetarea 
oricăror acțiuni militare, pentru re
tragerea trupelor țărilor respective în 
granițele naționale și trecerea la tra
tative directe pentru solutionarea 
problemelor dintre aceste țări pe baza 
respectării independentei și integrită
ții teritoriale.

ÎNTREBARE : Pornind de la 
relațiile pe care le aveți cu cele
lalte țări balcanice, de la con
vorbirile purtate in numeroase 
rinduri cu șefii de stat sau de 
guvern ai acestor țări, cum a- 
preciați perspectivele dezarmă
rii în Balcani ? Care sînt idei
le și sugestiile dumneavoastră 
in această direcție ? Ce țări din 
Europa de est vă sprijină ?

RĂSPUNS : România întreține re
lații de largă colaborare cu toate ță
rile din Balcani și se pronunță pen
tru extinderea conlucrării atît bilate
rale, cît și multilaterale. De altfel, 
există încă de mult timp o serie de 
organisme comune de colaborare, în 
diferite domenii, în Balcani, care 
și-au dovedit pe deplin utilitatea. 
Desigur, nu avem în vedere în nici 
un fel realizarea vreunui nou bloc 
în Balcani. Noi sîntem, în general, 
împotriva blocurilor militare, ne pro
nunțăm ferm pentru crearea condi
țiilor necesare desființării acestqr 
blocuri. De aceea am șj salutat cu 
multă satisfacție desființarea recen
tă a CENTO, care demonstrează 
că politica blocurilor militare, crea
te într-o anumită perioadă a „răz
boiului rece“, este o poliFică a tre
cutului, că popoarele doresc să pună 
capăt împărțirii în blocuri militare 
adverse, să meargă spre dezvoltarea 
unei colaborări largi, bazate pe ega
litate și respect reciproc. Dorim ca, 
realmente, între țările din Balcani 
să se stabilească o amplă conlucra
re — economică, tehnîco-științifică 
și în alte domenii — care să trans
forme această zonă într-o regiune 
a colaborării și păcii.

în ce privește problemele dezar
mării in Balcani, ele constituie o 
parte a preocupărilor privind dezar
marea generală, și în primul rînd 
dezarmarea nucleară. Este evident 
că pentru a realiza o dezarmare in 
Balcani trebuie să obținem trecerea 
la măsuri de dezarmare în Europa și 
în întreaga lume. în actualele con
diții nu se pot concepe măsuri de 
dezarmare în Balcani, spre exem
plu. sau în altă zonă, în timp ce 
în Europa continuă cursa înarmări
lor. De aceea, noi considerăm nece
sar să facem totul pentru înfăptui
rea în viață a documentelor semnate 
la Helsinki, pentru trecerea la mă
suri concrete de dezangajare milita
ră a continentului, de dezarmare — pe 
această bază se vor putea realiza și 
măsuri de dezarmare în Balcani.

ÎNTREBARE : Olanda și Româ
nia au sisteme politice și eco
nomice diferite. Cu toate aces
tea, viața arată că in organiza
țiile internaționale cele două 
țări cooperează strîns în diferite 
probleme, ceea ce demonstrează 
existența, într-o anumită măsură, 
a unor puncte de vedere identice. 
Ați dori să comentați acest fapt ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
și Olanda au sisteme politice, eco
nomice deosebite. Cu toate acestea 
— așa cum am menționat — între 
cele două țări s-a dezvoltat o bună 
colaborare atît pe plan bilateral, cit 
și pe arena mondială. Aceasta de
monstrează că există posibilitatea 
realizării unei conlucrări strînse în- 
trș? țări cu orînduiri sociale diferite, 
atunci cînd se pornește de la prin
cipii de egalitate, respect al indepen
denței, neamestec în treburile inter
ne, precum și de la dorința de a co
labora în avantajul reciproc.

Sînt, într-adevăr, multe probleme 
internaționale — pentru a nu mă 
mai referi la cele ale raporturilor de 
ordin bilateral — în care România 
și Olanda au puncte de vedere a- 
propiate sau chiar identice. Mă re
fer. îndeosebi, la problemele privind 
securitatea și pacea in Europa și in 
întreaga lume, politica de destinde
re, de dezarmare, asigurarea unor re
lații internaționale noi, care să per
mită fiecărui popor afirmarea depli
nă a identității sale. Desigur, acest 
lucru este poate favorizat, într-o mă
sură, și de faptul că România și O- 
landa fac parte din categoria țărilor 
mici și mijlocii, care, indiferent de 
orînduirea socială, sînt deopotrivă 
interesate să se asigure o politică 
nouă în viața internațională, care să 
le permită să participe activ la solu
ționarea problemelor în interesul 
fiecărei națiuni.

Consider că. pornind de aici și de 
la experiența relațiilor româno-olan
deze, putem privi cu multă încrede
re atît colaborarea viitoare dintre 
țările noastre, cit și perspectiva con
lucrării tot mai active a tuturor sta
telor pe plan internațional pentru 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

în încheiere, doresc să transmit 
poporului olandez un salut călduros 
și cele mai vii urări de progres și 
prosperitate, de fericire și pace.
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ROMANUL SOCIAL, 
ca oglindă a epocii

începerea lucrărilor celei de-a lil a sesiuni 
a Comisiei mixte economice guvernamentale 

româno-portugheze
Stendhal vorbea despre o litera- 

tură-oglindă purtată de-a ' lungul 
unui drum. Este, intr-adevăr, o ni
merită imagine pentru sugerarea 
unui realism fundamental, în ab
senta căruia „genul proteic", roma
nul, riscă să fie doar acumularea 
unor ingeniozități ce tin de tehnica 
scriiturii. Marile cărți pe care defi
niția propusă de autorul lui Roșu și 
negru le-a anticipat au dus la desă- 
virșire romanul-reflectare, operă în
temeiată însă nu numai pe intuirea 
șl analizarea realităților sociale, dar 
și pe delimitarea critică fată de ele. 
Balzac, chiar dacă nu este cap de 
serie în sens cronologic, poate fi 
considerat patriarhul său.

După cum se știe, evoluția ulteri
oară a genului a parcurs ipostaze di
verse, de la plonjarea in abisurile 
psihologiilor individuale, la însuma
rea de fapte a romanului nonfictiv, 
de la cartea-obiect, la romanul liric, 
al extremei subiectivități. O privire 
asupra peisajului prozei ultimelor 
decenii arată că, în ciuda nenumă
ratelor experimente, care au trans
format romanul intr-un cîmp al tu
turor posibilităților formale, cărțile 
cele mai perene ale genului s-au do
vedit a fi, în cele mai multe dintre 
cazuri, cele legate de viața istorică a 
marilor grupuri sociale.

Romanul românesc nu a fost 
străin de aceste etape, pe care le-a 
colorat însă cu notele sale speci
fice. Dezvoltarea sa actuală, fără 
egal în vreuna dintre epocile lite
rare anterioare, are o serie de as
pecte inedite, distincte. Unul dintre 
acestea, foarte pregnant, este relația 
în care romanul se află cu contextul 
social în care trăiește autorul său. 
Se poate oare spune, în stricta 
noastră actualitate, că romanul se 
află într-o simplă relație de suc
cesiune față de realitatea socială, că 
ii este dat doar să o reflecte ?

Mai întîi, se cuvine să amintim 
faptul că întotdeauna autorii marilor 
romane sociale au dovedit o acută 
intuiție sociologică, care le-a permis 
să pătrundă mentalitățile unor gru
puri umane. Este un fapt că evolu
ția contemporană a romanului so
cial se face spre un realism al men
talităților, consonant cu tendința 
relativă a contopirii moderne a indi
vizilor în plasma colectivităților, 
în al doilea rînd însă, se poate ob
serva forța marilor romane de a 
concretiza laturi sau fenomene ale 
conștiinței colectivității. Cu alte cu

într -un act sau mai multe

Piesa cu subiect actual cu eroi

vinte, romanul apare ca un cataliza
tor de mentalitate.

Trebuie subliniat, în acest sens, 
raportul dintre conștiința posibilă a 
grupului social și roman, valoarea 
acestuia din urmă fiind condiționată 
de forța scoaterii unei mentalități 
din starea de virtualitate. Privite 
din acest revelator punct de vedere, 
marile romane ni se înfățișează 
drept adevărate reactive sensibile, 
capabile să reflecte relația autentică 
dintre conștiința în permanentă evo
luție, a poporului, și mentalitățile 
depășite de timp, osificate, anacro
nice. Nu doar din moralizarea pe 
marginea unor atitudini și orientări 
negative din trecut se nasc marile

Opinii
de Voicu BUGARIU

romane sociale, pe care epoca noastră 
pare a le reclama in mod special ; 
acestei moralizări, pozitive în sine, 
trebuie să i se adauge roadele unor 
intuiții, unor observații percutante, 
pe care autorii fără talent se vede 
că nu le au. Tocmai în acest punct 
se departajează marile romane de 
scrierile de duzină, întotdeauna 
epigonice. Cîteva exemple relativ 
recente sînt grăitoare în acest sens. 
Iată, de pildă, romanul Intrusul de 
Marin Preda, care atrăgea atenția, 
pe căile sinuoase ale prezentării 
unui caz de conștiință, asupra nece
sității depășirii unei mentalități 
anacronice ; dacă în prima etapă a 
revoluției neglijarea indivizilor în 
favoarea îndeplinirii rapide a unor 
obiective care priveau viitorul în
tregii colectivități mai putea apărea 
ca justificată, ulterior era necesară 
o altă mentalitate, care să echili
breze în mod armonios atenția a- 
cordată ansamblului social și com
ponentelor umane ale acestuia. Un 
alt exemplu, de data aceasta pri
vind o operă literară în totalitatea 
sa, se referă la romanele lui Ale
xandru Ivasiuc, remarcabile prin 
modul original în care se centrează 
în jurul conceptului de maturitate, 
într-adevăr, analizele minuțioase pe 
care romancierul le întreprinde asu
pra multiplelor implicații ale rela
ției dintre individ și puterea poli
tică culminează întotdeauna prin ple

doarii implicite în favoarea matu
rității comportamentului social. Nu 
este niciodată vorba despre mora
lizări, cum ar putea eventual să 
creadă vreun adept al romanului- 
instrument nemijlocit de vehiculare 
a unor idei. Romancier autentic, 
Alexandru Ivasiuc reușește însă, 
prin tensiunea dezbaterilor de con
știință pe care le imaginează și le 
urmărește pină la ultimele lor con
secințe, să scoată la iveală o men
talitate responsabilă, care a depășit 
pentru totdeauna păgubitoarea în- 
feudare față de niște scheme, dogme, 
oricît de abil ar fi formulate acestea. 
Cuvintele trebuie să fie slugile 
faptelor, aceasta este înțelepciunea 
maturității, pe care romanele lui 
Alexandru Ivasiuc o exprimă, în 
fine, vom mai menționa romanul 
Suferința urmașilor de Ion Lăncrăn- 
jan, frescă puternică, deși naivă, a 
unui sat ardelean de acum două
zeci și cinci de ani, dominată de 
figura de mit a unui țăran in 
care înțelepciunea trăiește alături 
de vocația tragică. în acest roman, 
catalizarea mentalităților se pro
duce, la fel ca în orice alt roman 
social autentic, pe căi noi, greu de 
descris în cîteva cuvinte. încercînd 
totuși să găsim aceste cuvinte, am 
putea spune — trecînd peste incon
gruentele cărții, indicate cu justețe 
de Dumitru Micu tntr-o recentă cro
nică —- ne „învață" să prețuim cum 
se cuvine nu numai noul vertiginos, 
ci și trecutul lent, din care ne-am 
ivit toți.

Mi se pare, în concluzie, că ținînd 
seama de coordonatele unor auten
tice romane sociale — din care am 
citat doar cîteva — se cuvine res
pinsă, mai clar, ideea simplistă a 
unui roman-lecție, care s-ar nutri 
mai mult din vidul retoric al unor 
vorbe lipsite de acoperire în fapte, 
incapabil să stabilească legătura 
esențială cu realitatea gîndirii și 
simțirii populare. în realitate, ma
rile romane dau glas, numesc ideile 
noi și mentalitățile proaspete ce 
caracterizează dezvoltarea marilor 
mase, a poporului însuși. în 
acest chip se confirmă încă o dată 
că literatura autentică surprinde 
ceea ce există, în mod latent ori 
difuz. în realitate. îndrăznind să-și 
afirme capacitatea de previziune, 
aruncînd lumini puternice în direcția 
viitorului.

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
MOSCOVA

în numele- Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
vă exprim sincere condoleanțe în legătură cu pierderile de vieți omenești 
cauzate de accidentul de aviație din zona aeroportului Vnukovo.

Vă rugăm să transmiteți familiilor indoliate sentimentele noastre de 
profundă compasiune.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Semnarea protocolului privind înființarea Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare culturală dintre guvernele 

României si Cehoslovaciei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost semnat, marți dimineața. Proto
colul privind înființarea Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
culturală dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re
publicii Socialiste Cehoslovace. Prin 
semnarea acestui protocol se reali
zează o nouă prevedere a Declarației 
privind aprofundarea prieteniei si 
dezvoltarea colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Cehoslovacă, sem
nată la București. în iunie 1977. cu 
prilejul convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husâk.

Sosirea ministrului comerțului exterior 
al R.P.D. Coreene

La invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internationale, marți seara a sosit în 
Capitală Toi Zăng Jin. ministrul co
merțului exterior al R.P.D. Coreene, 
care întreprinde o vizită în tara 
noastră.

Pe aeroportul Oțopeni. oaspetele a 
fost salutat de Dumitru Bejan. mi

Lucrări de artă plastică ale elevilor români 
prezentate peste hotare

Ca urmare a succesului de care 
s-au bucurat picturile prezentate de 
elevii români la ediția 1979 a Sa
lonului internațional de artă plastică 
de la Lisabona, acestea au fost so
licitate — pentru expunere perma
nentă — de Muzeul de artă plastică 
al copilului din orașul portughez 
Estoril. Lucrările citate, 50 de „ope
re" în ulei, tempera și acuarelă, sînt 
executate de mici mînuitori ai pene
lului care învață la școli generale 
din Birlad, Buftea, Satu Mare, jude

Documentul a fost semnat de Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, si Zdenek 
Trhlik. adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.S. Cehoslovace.

Au luat parte Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Educației si Învătămîn- 
tului.

Erau prezent! Lumir Hanak. am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi au început lucrările 

primei sesiuni a Comisiei.
(Agerpres)

nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Ion Stoian, 
adjunct al ministrului, alte persoane 
oficiale.

Au fost de fată Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
si membri ai ambasadei,

(Agerpres)

țul Suceava și municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în prezent, Ministerul Educației șl 
Învățămîntului pregătește o repre
zentativă selecție de desene alb-ne- 
gru și color cu care școlarii din țara 
noastră vor participa la cea de-a 
Vl-a Expoziție internațională de 
desene executate de copii și pentru 
copii, care va fi deschisă la Buda
pesta, sub auspiciile Institutului de 
cultură „Nepmiivelesi Intezet" din 
capitala R.P. Ungare.

La București au început, marți, lu
crările celei de-a III-a sesiuni a Co
misiei mixte economice guverna
mentale româno-portugheze.

în spiritul înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel, al bunelor relații de prie
tenie existente între România si Por
tugalia. comisia examinează modul 
cum au fost Îndeplinite prevederile 
protocolului sesiunii precedente a 
Comisiei și stabilește noi măsuri în 
vederea dezvoltării în continuare a 
schimburilor comerciale, a cooperării

Vizita în țara noastră a delegației
Ligii Tineretului

în continuarea vizitei pe care o în
treprinde în tara noastră, delegația 
Ligii Tineretului Comunist Chinez, 
condusă de tovarășul Han Ying, 
prim-secretar al Comitetului Central, 
a avut convorbiri la Consiliul 
U.A.S.C.R. și la Școala centrală de 
pregătire a cadrelor U.T.C. din ca
drul Academiei ..Ștefan Gheorghiu", 
s-a întâlnit cu tineri și cadre ale 
U.T.C. de la Institutul politehnic 
București. C.A.P. „Prietenia româno- 
chineză" din comuna Munteni-Buzău,

Cronica
în holul Universității cultural- 

științifice din Capitală a fost des
chisă, marți la amiază, o expoziție 
fotodocumentară prilejuită de cente
narul nașterii savantului Albert 
Einstein, manifestare organizată in 
cadrul marilor aniversări U.N.E.S.C.O. 
pe anul 1979. Imaginile, puse la 
dispoziție de Institutul pentru rela
țiile culturale cu străinătatea din 
Stuttgart — R.F. Germania. înfăți
șează aspecte din viața și activitatea 
științifică a savantului.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni prof. dr. docent 
Edmond Nicolau, prorector al Uni-

Era socialistăA apărut: /z
în deschidere este publicat edito

rialul „Program mobilizator de per
fecționare a conducerii si activității 
în întreaga economie națională". în 
continuare sint inserate articolele : 
„România — promotoare activă a 
destinderii, securității și păcii" de 
Ion Ciubotaru ; „Exigente ale auto- 
gestiunii si autoconducerii muncito
rești" de Gheorghe Sică ; „Consiliile 
unice agroindustriale în fata unui 
vast program de activitate" de Ion 
Chirculescu : „Participarea maselor 
la conducere si valențele sale uma
niste" de Andrei Sida : „A doua 
revoluție industrială și clasa munci
toare" (I) de Mihai Drăgănescu.

Revista mai publică articolele : „60 

industriale și tehnice intre cele două 
țări.

Delegația română este condusă de 
Constantin Niță. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Inter
naționale. iar cea portugheză de 
Francisco Correia Guedes. secretar 
de stat pentru comerț exterior la Mi
nisterul Comerțului si Turismului.

A participat Marin Iliescu, amba
sadorul tării noastre în Portugalia.

(Agerpres)

Comunist Chinez
județul Ialomița. Combinatul siderur
gic Galați și Grupul școlar al com
binatului. de la C.A.P. Pechea și U- 
niversitatea din Galați și de la Li
ceul „Unirea" din Focșani. Delega
ția a vizitat, totodată. Muzeul de is
torie a Republicii Socialiste România 
si Ateneul tineretului din Capitală, 
alte obiective social-culturale din 
municipiul București, precum și din 
județele Ialomița, Galați și Vran- 
cea.

zilei
versității cultural-științifice. și Ri
chard Balken, ambasadorul Republi
cii Federale Germania la București.

Au fost de față reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Educației si învă- 
țămintului. Academiei Republicii So
cialiste România, Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de știință și cultură, 
un numeros public.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice. alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

" nr. 6/1979
de ani de la crearea Internaționalei 
Comuniste" de Traian Caraciuc ; 
„Obiectivitatea si partinitatea filozo
fiei marxiste" de loan Humă : „Sis
temul informational, parte compo
nentă a conducerii societății" d<- Iosif 
Dumitru Bați : „Perspectivele trece
rii a noi popoare pe calea socialis
mului si comunismului" de Ion Ser- 
bănescu : „Vechimea elementului ro
man la răsărit de Carpati" de Nicolae 
Gostar ; „învățămintul si lichidarea 
subdezvoltării" de Emil Păun : „Im
perative ale interdependentelor mon
diale" de Cornel Almăsan.

Revista mai conține rubricile : 
„Cărți și semnificații", „Revista re
vistelor" și „Cuvintul cititorilor".
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Cea de-a treia 

Săptăminii teatrului scurt 
de la Oradea, organizată de 
Comitetul de cultură și e- 
ducație socialistă al jude
țului Bihor. A.T.M., Tea
trul de stat din Oradea 
și revista ..Familia". sub 
egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ne-a 
infătisat lucrări aparținînd 
unor reprezentanți de sea
mă ai dramaturgiei noas
tre de azi ca Paul Everac, 
Teodor Mazilu. Ion Băieșu. 
Kocsis Istvan. Dumitru 
Solomon. Au fost prezente 
și teatre dintre cele care nu 
au mai participat în anii 
trecuți : Teatrul Național 
din București. Teatrul Na
țional din Cluj etc.

Neglijată de multe ori, 
piesa intr-un act a intrat 
în atentia oamenilor de 
teatru. descoperindu-se 
multiplele ei valențe atit 
in ceea ce privește îmbo
gățirea. prin intermediul 
ei. a repertoriului cu noi 
autori si titluri, cit mai 
ales investigarea unor so
luții scenice inedite. gă
sirea unor formule de spec
tacol cu un pronunțat ca
racter agitatoric (capabile 
să mobilizeze conștiințele, 
să trezească spiritele), 
montarea lor și în alte spa
tii decit in sala de specta
col tradițională.

Au figurat astfel în re
pertoriu autori si piese noi. 
Teatrul-gazdă a reluat pe 
scenă premiera ne tară cu 
Rhesos de Euripide. pre
zentată deja la televiziune. 
Teatrul Național din Timi
șoara a adus în premieră 
Pe tară Moartea lui Alfredo 
Gris de sud-americanul. 
Rodolfo Santana, Teatrul 
german din Sibiu o nouă 
lucrare a lui Athol Fugard. 
Insula. La Teatrul german 
din Timișoara am găsit o 
emoționantă investigare a 
problemelor tinerilor căsă
toriți in Pofta de cireșe de 
poloneza Agneska Osiecka. 
după cum și un autor bul
gar, N. Haitov, cu piesa 
Dulăii, la Teatrul dramatic 
din Baia Mare.

Alături de înnoirile re
pertoriale, „Săptămîna tea
trului scurt" a afirmat și 
unele căutări în domeniul 
mijloacelor de expresie 
scenică, legînd din ce in ce 
mai mult piesa intr-un act 
de experimentele proprii 
studiourilor, de explorări și 
investigații ale tinerilor 
dornici să îmbogățească 
paleta stilistică a colecti
velor lor. Magdalena Klein 
și un grup de actori de la

ediție a Teatrul /„Victor Ion Popa" 
din Birlad au numit „tea
tru în hol" genul lor de 
spectacol. deplasîndu-se 
doar cu cîteva valize si 
fracuri cu iz de cabaret 
vechi pentru a da viată 
eroilor lui Osvaldo Dragun 
din piesele scurte alăturate 
sub titlul Trei povestiri 
care merită să fie poves
tite. Hans Schuschnig. 
Christian Maurer si Sieg
fried Siegmund, cei doi din 
urmă si interprets eroilor 
din Insula, au apelat și ei 
la formula unui studiou 
posibil de organizat în 
orice spațiu, avind nevoie 
doar de un proiector pen
tru diapozitive si pavimen

la Institutul de arta tea
trală și cinematografică „I. 
L. Caragiale" cu Iades de 
Al. Macedonski, în regia 
Sandei Mânu. în dubla ei 
calitate de regizoare si 
profesoară. Sanda Mânu a 
făcut o demonstrație sub
tilă a modului în care se 
poate valorifica un text 
destul de obișnuit, banal 
chiar, atunci cînd este lu
crat cu seriozitate si pro- 
feslonalitate.

Nivelul celei de-a treia 
ediții a „Săptăminii teatru
lui scurt" a fost mai uni
tar, poate, decît al celor 
din anii precedenți, dar a 
lipsit evenimentul ieșit din 
comun, momentul de mare

Pe marginea celei de-a treia ediții 
a „Săptăminii teatrului scurt" 

organizată la Oradea

tul de cărămizi autentice, 
doar cîțiva metri pătrați 
pentru celula de închisoare 
unde se petrece acțiunea 
piesei. Spectacolul realizat 
de Aureliu Manea la Clui- 
Napoca. cu Sărbătoarea 
princiară de Teodor Mazilu 
și Conu Leonida fată tu 
reactiunea de I. L. Cara- 
giale. aparține și el unui 
program specific de studio 
experimental deschis cău
tărilor și propunerilor ino
vatoare.

Concepută inițial ca o 
manifestare integratoare, 
cuprinzind alături de spec
tacolele profesioniste si pe 
cele ale amatorilor (în 
afara competiției), „Săptă- 
mina teatrului scurt" a 
prilejuit si în acest an cu
noașterea activității inte- 
restfnte a unor teatre 
populare si echipe de tea
tru din întreprinderi. Tea
trul popular din Drobeta- 
Turnu Severin a prezentat 
Dă mult, mai dă dămult, 
momente și schițe de I. L. 
Caragiale, Teatrul popular 
din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Orice naș își are 
nașul de Gheorghe Drug, 
iar echipa de la Fabrica de 
mobilă din Beius. Comoara 
de A. Ifrim. Un moment 
plin de prospețime, o va
riație binevenită prin 
spiritul tineresc, sincretis
mul mijloacelor, disponibi
litatea plurivalentă pentru 
cîntec. dans, cuvînt. glu
mă au adus-o studenții de

emoție artistică. S-au cîș- 
tigat multe' elemente si 
s-au clarificat multe lu
cruri in legătură cu piesa 
scurtă, dar in același timp 
mai continuă incertitudi
nile. chiar si cele legate de 
însuși conceptul propriu- 
zis. Au existat si acum 
tentative de prezentare ca 
piese scurte a unor lucrări 
care aparțin altor genuri, 
cum a fost cazul spectaco
lului Vorbe... de Anton 
Pann la Teatrul de Nord 
din Satu Mare. S-a apelat 
Si acum la reducerea unor 
texte sau la soluționarea 
lor ca spectacole scurte 
doar prin viziunea regizo
rală.

O altă problemă contura
tă e cea a rolului regizoru
lui în teatrul scurt Des
chis experimentelor. încer
cărilor, investigațiilor, acest 
gen de teatru se transfor
mă uneori și in terenul 
nimănui sau al oricărui 
membru al colectivului 
teatral, uitîndu-se că este 
mai dificil să rezolvi con
vingător și artistic un text 
concentrat, cu puține per
sonaje si puține schimbări 
de decor, decît unul mai 
complex. Am avut ca re
gizori multi actori, ceea ce 
este foarte bine si foarte 
interesant, dar nu am vă
zut decît arareori si apor
tul lor regizoral. La Tea
trul german din Timisoara, 
regizorul, interpretul rolu
lui principal de altfel a

căzut în cursa deselor 
schimbări de decor, a spa
tiilor arătate si nu suge
rate. ceea ce a dus la di
luarea tensiunii dramatice 
Si conflictuale. la fragmen
tarea inutilă a spectacolu
lui. La Teatrul de Nord 
din Satu Mare, lipsa de 
experiență a regizoarei a 
dus la apariția pe scenă a 
unui diletantism incompa
tibil cu un teatru profesio
nist.

Căutări nefinisate, unele 
confuzii chiar am avut și 
în ceea ce privește sceno
grafia. adueîndu-se ne sce
nă decoruri mult prea în
cărcate acolo unde ar fi 
trebuit să funcționeze su
gestiile și simbolurile, in
suficient de funcționale si 
expresive. Mă refer mai 
ales la Dulăii de la Teatrul 
dramatic din Baia Mare, 
unde detaliile naturaliste 
au îngreunat sensurile.

Bună parte dintre piesele 
prezentate au fost ancorate 
in contemporaneitate si 
contemporan a fost spiritul 
în care au fost rezolvate. 
Tensiunea conflictuală cu 
care Daniel Petrescu l-a 
realizat pe Alfredo Gris, 
dăruirea si maturitatea cu 
care Christian Maurer și 
Siegfried Siegmund au dat 
viată eroilor lui Athol Fu
gard sau actorii din Birlad 
personajelor lui Osvaldo 
Dragun sînt elemente spe
cifice ale actorului nostru 
contemporan, date defini
torii ale artei interpretati
ve românești. Totuși, au 
lipsit chipurile contempo
ranilor noștri. Nu am avut 
în forme convingătoare, 
percutante. frămîntările.
problemele, atitudinile con
structorilor socialismului 
de azi de la noi din tară. 
Piesele autorilor români 
au fost bune, interesante, 
dar cea mai mare parte 
dintre ele au fost scrise cu 
ani în urmă, jucate de mai 
multe ori, lăsîndu-ne des
tul de puțin bucuria unei 
noi descoperiri, a unei pre
miere absolute si cu o pie
să românească contempo
rană. O mai mare atenție 
acordată contemporanei
tății si mai multe lucrări 
noi românești, o egală in
vestigare si în spiritualita
tea noastră cu aceea, pre
țioasă si interesantă făcută 
în dramaturgia universală 
trebuie să fie obiectivele 
noilor ediții ale acestei va
loroase manifestări oră- 
dene.

Ileana BERLOGEA

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcbală

10,00 Reportaj TV : Pe coordonatele 
dezvoltării — Giurgiu

10.25 „Fedra" de Jean Racine. Tra
ducere de Tudor Măinescu. Spec
tacol preluat de la Teatrul Națio
nal din Tg. Mureș. Regia artisti
că : Dan Micu. Regia TV : Nae 
Cosmescu

11.30 Șoimii patriei
11,40 Campionatul mondial de hochei — 

grupa B : Olanda — R.P. Chineză 
(selecțlunl). Transmisiune directă 
de la Galați

12,45 Telex
12.55 închiderea programului

In jurul orei ÎS,00 — Transmi
siune directă : ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Portughe
ze, generalul Antonio Ramalho 
Fanes, Împreună cu doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes

17,15 Fotbal : România — Grecia (repri
za a Ii-a). Transmisiune directă de 
la stadionul Steaua

18,05 Rezultatele tragerii Pronoexpres
18,10 Gala antenelor : Oltenia (I). Reali

zator Adrian Păunescu
19,00 Festivalul național „Cîntarea 

României"
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Noi, femeile !
20.25 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac

tori". Charles Laughton în filmul 
„Rembrandt". Premieră pe țară. 
In distribuție : Charles Laughton, 
Gertrude Lawrence, Elsa Lanches- 
ter, Edward Chapman, John Bry- 
ning, Roger Livesey. Regia : Ale
xander Korda

21.55 Telejurnal
22,05 Campionatul mondial de hochei — 

grupa B : România — R.D.G. Se- 
lecțiunl Înregistrate de la Galați

22,35 închiderea programului

PROGRAMUL S
19,30 Telejurnal
20,00 Desene animate
20.25 Studio T * *79

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 17; 
20, (sala Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Martha 
Kessler prezintă o „Antologie a 
artei vocale in 20 de recitaluri". 
Programul XI — 20.

20,50 Treptele afirmării. Pianistul An
drei Vieru și violonistul Victor Po
pescu

21,20 Telex
21.25 Melodii distractive cu formația 

Remus Teodorescu
21,40 Orizont tehnico-științiflc
22,10 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 martie. In țară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi Izolate, iar In zona de 
munte precipitațiile vor fi și sub formă 
de ninsoare. Pe alocuri, ploaie de scurtă 
durată. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale, cu viteze pină la 
45—50 km pe oră, iar în zona de mun
te pină la 100 km pe oră. Temperatu
rile minime vor ti cuprinse Intre minus 
2 și plus 8 grade, izolat mai coborîte 
In nordul țării, iar cele maxime între 
6 și 16 grade, local mal ridicate. In 
București : Vremea va fi relativ fru
moasă, cu cerul variabil. Condiții de 
ploaie slabă. Vlnt slab. Temperatura 
ușor variabilă.

HOCHEI: FOTBAL

Campionatul mondial — grupa B
In meci derbi, astă-seară Romania — R.D. Germană

GALAȚI 20 (prin telefon de la tri
misul Agerpres, L. Oprea). — în ca
drul campionatului mondial de ho
chei pe gheată (grupa B) de la Ga
lați. marți, echipa Norvegiei a în
trecut reprezentativa R.P. Chineze cu 
scorul de 6—1 (1—1. 0—0. 5—0). ob- 
tinind astfel locul al doilea în se
ria preliminară.

Clasamentul acestei serii prelimi
nare are în frunte formația Olandei 
care totalizează 6 puncte, din 3 parti
de (golaveraj 19—8). urmată de Nor
vegia — 6 puncte (din 4 meciuri, 
golaveraj 16—13). Japonia — 2 puncte 
(17—13), Elveția — 2 puncte (9—14) 
și R. P. Chineză — 0 puncte (8—21). 
Ultimele trei echipe au disputat cite 
3 întilniri.

în cealaltă serie preliminară, echi
pa Danemarcei a întrecut cu scorul

de 3—1 (1—0, 0—1, 2—0) formația 
Ungariei, prin golurile marcate de 
Moeller (min. 9), Thomsen (min. 43) 
și Nielsen (min. 59), respectiv, Ke- 
reszty (min. 35).

După acest meci, clasamentul gru
pei preliminare respective se prezin
tă astfel : 1. R.D. Germană — 6 
puncte (26—3); 2. România — 5 
puncte (19—12), 3. Austria — 3 punc
te (11—17), 4. Danemarca — 2 punc
te (5—14), 5. Ungaria 0 puncte (9—25).

Echipa Ungariei și-a încheiat me
ciurile, celelalte formații disputînd 
cite 3 partide.

Astăzi au loc meciurile : Olanda — 
R.P. Chineză (ora 10,30); Austria — 
Danemarca (ora 13,30); Japonia — 
Elveția (ora 17) și România — R.D. 
Germană (ora 20).

șah: Turneul internațional din Capitală
Aseară. în penultima rundă a tur

neului international de șah al tării 
noastre, Uhlmann (R.D. Germană) a 
cîștigat la Peev (Bulgaria). Partidele 
Barczay (Ungaria) — Bellon (Spania), 
Bielczyk (Polonia) — Taimanov 
(U.R.S.S.), Biriescu — Șubă și Stoi

ca — Ciocîltea s-au încheiat remiză, 
în clasament conduce Taimanov cu 
9 puncte, urmat de Ciocîltea. Șubă, 
Biriescu cu cite 8,5 puncte. Bellon — 
7,5 (2). Ghitescu — 7,5 (1) puncte etc. 
Astăzi are loc ultima rundă.

Dubla întîlnire dintre juniorii români și cei bulgari
SOFIA 20 (Agerpres). — Marți, la 

Sofia s-a disputat dubla întîlnire de 
fotbal dintre echipele de juniori ale 
Bulgariei si României. Victoriile au 
fost împărțite. în meciul primelor

echipe, selecționata română a obținut 
victoria cu scorul de 2—1. Cel de-al 
doilea joc. in care s-au întilnit for
mațiile secunde, s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 in favoarea gazdelor.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Concursul internațional de schi 

de la Furano (Japonia), ultimul din 
cadrul „Cupei Mondiale", s-a încheiat 
cu o probă masculină de slalom uriaș 
cîstigată de suedezul Ingemar Sten- 
mark. cu timpul de 2’58”59/100. se
cundat de elvețianul Heini Hemmi — 
3’00”15/100. Cu această victorie, Inge
mar Stenmark, in vîrstă de 23 de 
ani. devine primul schior din lume 
care termină învingător. într-un sin
gur sezon. în 13 curse din „Cupa 
Mondială".

în clasamentul final al competiției, 
în proba de slalom uriaș, Ingemar 
Stenmark a ocupat primul loc. cu 125 
puncte, fiind urmat de elvețianul 
Peter Luscher — 104 puncte.

• în prima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Bialystok 
(Polonia), Aurel Urzică a remizat cu 
jucătorul polonez Romulad Gromb- 
cewski, iar Volodea Vaisman a pier
dut partida cu Eduard Meduna 
(Cehoslovacia).
• Turneul internațional feminin 

de șah de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria Nanei Aleksandria (U.R.S.S.), 
care a totalizat 10,5 puncte din 13 
posibile. Maestra româncă Gertrude 
Baumstark a ocupat locul 9, cu 5 
puncte.
• în finala turneului internațional 

feminin de tenis de la Orlando (Flori
da). jucătoarea americană Kathy 
Jordan a învins-o cu 4—6, 6—1. 6—4 
pe Regina Marsikova (Cehoslovacia).

Azi, România - Grecia
Alte indisponibilități 

în echipa noastră
Pe stadionul „Steaua" din Capitală 

se va desfășura astăzi întilnirea a- 
micală de fotbal dintre reprezentati
vele României și Greciei. Jocul con
stituie un bun prilej de verificare in 
vederea meciurilor pe care cele două 
echipe urmează să le susțină in ca
drul preliminariilor campionatului 
european.

După cum am fost informați, in 
echipa noastră au intervenit alte in
disponibilități pentru acest meci: Câ- 
mătaru și Tilihoi, ambii bolnavi, ca 
și Crișan, de gripă.

Partida va începe la ora 16,15 și 
va fi condusă de o brigadă de arbitri 
bulgari, avindu-1 la centru pe S. Lu-*  
kov. ajutat la tușe de D. Parmakov 
și K. Zakariev.

★
Tot astăzi, selecționata de tineret a 

tării noastre va susține un joc de 
verificare în compania formației 
bulgare Botev Vrața. Meciul este 
programat la Alexandria, la ora 15,30.

în cupele europene : 
Meciurile retur din sferturile 

de finale
Astăzi se desfășoară meciurile 

retur din cadrul sferturilor de finale 
ale cupelor europene intercluburi de 
fotbal.

Iată programul jocurilor (în paran
teze sînt trecute rezultatele înregis
trate în partidele tur): „Cupa cam
pionilor europeni": Glasgow Ran
gers — F.C. Koln (0—1); Malmd F.F. 
— Wisla Cracovia (1—2); Dynamo 
Dresda — Austria Viena (1—3); 
Grasshoppers Zurich — Nottingham 
Forest (1—4); „Cupa Cupelor": Banik 
Ostrava — F.C. Magdeburg (1—2); 
S.K. Beveren — Internazionale Mi
lano (0—0); C.F. Barcelona — Ipswich 
Town (1—2); Servette Geneva — 
Fortuna Dusseldorf (0—0); „Cupa 
U.E.F.A.": M.S.V. Duisburg — Honved 
Budapesta (3—2); West Bromwich 
Albion — Steaua Roșie Belgrad 
(0—1); Hertha B.S.C. — Dukla Praga 
(1—1); Borussia Moenchengladbach — 
Mancester City (1—1).

HANDBAL : H. C. Minaur — 
un meci dificil la Magdeburg

Astăzi, la Magdeburg, cu începere 
de la ora 18,30. se va disputa primul 
meci dintre echipele H.C. - Minaur 
Baia Mare și S.C. Magdeburg (R.D. 
Germană), contînd pentru semifina
lele „Cupei Cupelor" la handbal mas
culin. Partida retur este programată 
simbătă, 31 martie, la Baia Mare.

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 : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18, BUCUREȘTI - 14,45: 17,15: 20, 
FEROVIAR — 14,45; 17.30; 20,15,
MODERN — 15; 17,30; 20.
• 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 x AURORA —

15; 17,30; 20, FLAMURA — 15; 
17,30; 20.
• Intre oglinzi paralele : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 
20, COTROCENI — 15; 17,30; 20,
TOMIS — 15; 17,30; 20.
• Nea Mă rin miliardar : ARTA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20.15, GIU-
LEȘTI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,15, 
LIRA — 14,30: 16,30; 18.30; 20,15.
• Vlad Țepeș x PROGRESUL — 
15.30; 19.
• Lanțul amintirilor : BUCEGI — 
14,30; 17,30; 20.30, FERENTARI — 
14,30; 17,30; 20,30.
• Melodiile nopții albe x BU- 
ZEȘTI — 15î 17,30; 20.

• Front în spatele frontului :
COSMOS — 15.30; 19.
• Aida — 11,45, Păsările — 14, 
Păcat că e o canalie — 16,15, A 
8-a nevastă a lui Barbă Albastră
— 18,30; 20.30 ; CINEMATECA.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30. 
Cascadorii — 18; 20 : DOINA.
• Șeriful din Tennessee x DACIA
— 14,30: 16,30; 18,30; 20,30.
• Aurul lui Mackenna x DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Furtuni de vară x FLACARA — 
15.30; 17,45; 20.

• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga*  x FLOREASCA - 15: 17,30; 20.
• Masca de apă : GRIVITA — 15; 
17,30; 20.
• Stepa x MIORIȚA — 15,30;
17,45; 20.
• 80 de husari : MUNCA — 15; 
17,30; 20.
• Omul fără identitate : PACEA
— 15: 17.30; 20.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : POPULAR — 15; 17,30: 20.
• Excursie ciudată x VIITORUL
- 15.30; 17,45; 20.
• O simplă problemă de timp x 
VOLGA — 15; 17,30; 20.

teatre
• Opera Română : Seară vieneză 
— 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19.30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița In sac — 19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Oedip rege — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 

luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19.30.
• Teatrul „lor, V«.>uAesc”“ , Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cintece de tinerețe fără 
bătrinețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil 1 — 10. Pă-
5ușa cu piciorul rupt ; Pufușor șl 
lustăcioară — 17.

• Teatrul „T&ndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop 1 Toa
tă lumea la circ" — 19.30.
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încheierea vizitei primului ministru 
al Republicii Elene, Constantin Caramanlis
înaltul oaspete-in cartiere 

ale Capitalei
în cursul zilei de marți, primul 

ministru al Republicii Elene, Con
stantin Caramanlis, și persoane ofi
ciale elene au vizitat modernele an
sambluri de locuințe din cartierele 
Tancului, Pantelimon și Titan-Balta 
Albă.

Pe parcursul vizitei, arhitectul-șef 
al Capitalei, Alexandru Budișteanu, 
a dat explicații în legătură cu pro
iectele de modernizare continuă a 
Bucureștiului și soluțiile constructive 
și funcționale folosite de specialiștii 
români.

Primul ministru Constantin Cara
manlis a apreciat ritmul intens al 
construcțiilor de locuințe atins in ul
timii ani în Capitală, precum și con
cepția arhitecturală a noilor ansam
bluri de locuințe.

Oaspeții au fost însoțiți în această 
vizită de Nicolae Ganea, prim-vice
președinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, precum și de ambasado
rul României la Atena și de amba

sadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

Intîlnire a miniștrilor 
de afaceri externe
Marți dimineața. Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, si Vasile 
Glisa, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, s-au întîlnit cu Gheor- 
ghios Rallis, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Elene.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri privind acțiunile 
concrete menite să conducă la dez
voltarea în continuare a conlucrării 
româno-elene pe plan bilateral, pre
cum si în sfera relațiilor internațio
nale.

Au luat parte Ion Brad, ambasado
rul României la Atena, și Dimitri 
Papadakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București. (Agerpres)

Ceremonia plecării 
de pe aeroportul Otopeni

încheindu-și vizita oficială de prie
tenie Întreprinsă in tara noastră la 
invitația președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceausescu, 
și a primului ministru al guvernului 
român. Manea Măneseu, primul mi
nistru al Republicii Elene, Constan
tin Caramanlis, a părăsit marți la 
amiază Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, oaspetele a fost condus de 
Emil Bobu. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ilie Verdet. prim vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Cornel Burtică, viceprim- 
ministru. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter

naționale, ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Dumitru Bejan. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior si Cooperă
rii Economice Internaționale, mem
bri ai conducerii unor ministere. re
prezentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București, alte persoane 
oficiale.

Erau prezentl Ion Brad, ambasado
rul României la Atena, precum și 
Dimitri Papadakis, ambasadorul Re
publicii Elene la București, si mem
bri ai ambasadei.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Elene și Republicii Socia
liste România. O gardă militară a 
prezentat onorul.

(AgerpTeș)

Șase decenii de la crearea 
Republicii Ungare a Sfaturilor

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Aniversarea a 50 de ani de la proclamarea Republicii 
Ungare a Sfaturilor ne oferă prilejul de a transmite, în 
numele Partidului Comunist Român, al întregului popor 
român, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, poporului 
ungar prieten, sincere felicitări și Un cald salut tovără
șesc.

Rezultat a! luptei eroice a clasei muncitoare, a maselor 
largi populare, proclamarea Republicii Ungare a Sfaturilor 
a marcat un moment glorios in istoria mișcării revoluțio
nare și muncitorești din Ungaria, în istoria poporului un
gar. Ea a triumfat în condițiile Cteate de victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie care a zdrobit imperiul 
țarist, ale prăbușirii imperiului habsburgic sub loviturile 
luptei de eliberare națională a popoarelor și ale creării 
statelor naționale independente în această zonă eu
ropeană.

Proletariatul român, mișcarea revoluționară st progre
sistă din țara noastră s-au solidarizat activ cu cauza oa
menilor muncii din Ungaria, s-au ridicat cu hotărire in 
snrijinul revoluției ungare, au participat la lupta cu arma 
în mină pentru apărarea puterii revoluționare a republicii 
sfaturilor. înscriind pagini glorioase de solidaritate inter
națională proletară în cronica relațiilor româno-ungare.

Un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre 
popoarele și țările noastre l-a constituit participarea ar
matei române, alături de ârmata sovietică la eliberarea 
Ungariei de sub dominația fascistă. Victoria revoluției ei

construcției socialiste în România și Ungaria a ridicat pe 
o treaptă nouă prietenia și colaborarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Poporul român se bucură sincer de realizările obținute 
de poporul ungar sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar în construcția noii orinduiri. in dezvol
tarea economiei, științei și culturii. în ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Interesele țărilor noastre ve
cine și prietene impun dezvoltarea în continuare a rapor
turilor tradiționale de prietenie, colaborare și cooperare 
multilaterală ne plan politic, economic, tehnico-stiintific 
si cultural, Întemeiate pe principiile socialismului, pe co
munitatea orinduirii și a țelurilor supreme ale celor două 
popoare.

Sintem convinși că, acționînd în spiritul prieteniei și 
solidarității internaționale româno-ungare. al înțelegerilor 
convenite în cadrul întîlnirilor la nivel înalt, colaborarea 
statornică între partidele si țările noastre, conlucrarea lor 
în promovarea cauzei destinderii, securității si colaborării 
internaționale vor cunoaște o dezvoltare neîntreruptă, ceea 
ce corespunde intereselor poporului român si poporului 
ungar, cauzei generale a socialismului, progresului si păcii 
în lume.

Cu prilejul acestei sărbători, urăm Partidului Munci
toresc Socialist Ungar si ponorului prieten ungar noi 
succese în edificarea societății socialiste dezvoltate.

COMITETUL CENTRAL
. PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială, de prietenie în Republica Socialistă România 

a primului ministru al Republicii Elene, Constantin Caramanlis

Un moment glorios în istoria 
mișcării revoluționare ungare

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu, 
primul ministru al Republicii Elene, 
Constantin Caramanlis, a efectuat o 
vizită oficială, de prietenie în Româ
nia. între 18—20 martie 1979.

In timpul șederii în România, pri
mul ministru al Republicii Elene, 
Constantin Caramanlis, s-a bucurat 
pretutindeni de o primire călduroasă, 
plină de ospitalitate, expresie eloc
ventă a sentimentelor de stimă și 
prietenie pe care poporul român le 
nutrește față de poporul elen.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe primul ministru al Republicii 
Elene, Constantin Caramanlis, cu 
care a avut convorbiri ce s-au des
fășurat într-o atmosferă de cordiali
tate și înțelegere. Convorbirile s-au 
referit atit la chestiunile bilaterale, 
cit și la principalele probleme inter
naționale.

Delegația română a fost formată 
din : Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat ; Ilie Verdet, prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării ; Cornel Burtică, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale ; Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe ; Dumitru Bejan, 
ministru secretar de stat in Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale ; Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe ; Ion Brad, ambasadorul 
României la Atena ; Romulus Neagu, 
director in Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Delegația elenă a fost formată din: 
Gi. .jrghios Rallis, ministrul afaceri
lor externe ; Dimitri Papadakis, am
basadorul Greciei la București ; Jean 
Tzounis, ambasador-director gene
ral pentru afacerile politice în Mi
nisterul Afacerilor Externe ; Petros 
Moliviatis. ambasador-director ge
neral la cabinetul primului ministru ; 
Georges Mazarakis, ambasador-di
rector pentru afacerile politice în Mi
nisterul Afacerilor Externe; Jean Gri- 
goriadis, ambasador-directorul Pro
tocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne; Dimitri Franzeskakis. am
basador-directorul cabinetului di
plomatic al ministrului afacerilor 
externe.

Cele două părți au evidențiat im
portanța și rolul decisiv al întîlniri
lor la pivei înalt pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări. Ele au 
exprimat deplina lor satisfacție în le
gătură cu dezvoltarea multilaterală a 
raporturilor bilaterale pe baza De
clarației solemne comune din 27 mai 
1975, a principiilor fundamentale de 
drept internațional și a principiilor 
și scopurilor Națiunilor Unite.

Cele două părți au subliniat voința 
lor de a da impulsul necesar pentru 
a lărgi și mai mult cooperarea ro- 
mâno-elenă în toate domeniile, pe 
baza principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
soluționării diferendelor exclusiv pe 
cale pașnică, dreptului fiecărui popor 
de a dispune de bogățiile sale na

turale și îndeplinirii cu bună cre
dință a obligațiilor asumate. Ele au 
remarcat că intensificarea acestei 
cooperări corespunde intereselor ce
lor două țări și constituie o contri
buție importantă la destindere și la 
cauza păcii în Balcani și in Europa.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele obținute 
de Comisia mixtă interguvernamen- 
tală la recenta sa sesiune de la 
Atena și pentru progresele pe care 
aceasta le-a facilitat in domeniul 
cooperării economice, industriale, 
științifice, tehnice și culturale.

Ele au salutat în mod deosebit 
creșterea înregistrată de volumul 
schimburilor lor comerciale, care au 
cunoscut o dublare în ultimii patru 
ani. In acest scop, ele și-au exprimat 
hotărîrea de a folosi posibilitățile de 
țâre dispun economiile lor pentru o 
mai mare diversificare a exporturilor 
celor două țări.

Cele două părți ,au convenit să în
curajeze conlucrarea între autorită
țile lor competente pentru intensifi
carea cooperării, în avantajul lor re
ciproc, în domeniile petrolului, elec
trotehnicii și agriculturii.

Ele au constatat, de asemenea, că 
în domeniul transporturilor rutiere, 
rețelele de drumuri ale României și 
Greciei sint complementare și că, in 
consecință, schimburi de vederi in le
gătură cu aceasta pot fi de natură 
să faciliteze atit transporturile de 
mărfuri grecești către Europa, cit și 
transporturile românești către Orien
tul Mijlociu.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele cooperării 
lor in domeniile științei, tehnologiei, 
culturii, artei și turismului și au 
apreciat că există posibilități pentru 
a se lărgi mai mult această cooperare, 
ținînd seama de legăturile strînse de 
cultură și civilizație existente intre 
cele două popoare.

Examinînd situația internațională, 
cele două părți au constatat că au 
puncte de vedere convergente sau 
apropiate în numeroase probleme 
care au făcut obiectul convorbi
rilor lor.

Cele două părți au reafirmat hotă
rî rea lor de a-și intensifica efortu
rile, împreună cu celelalte țări, pen
tru întărirea procesului de destindere 
în lume, pentru a conferi acestuia un 
caracter universal și durabil. Ele au 
subliniat că soluționarea durabilă și 
echitabilă a problemelor complexe 
ale lumii contemporane impune par
ticiparea activă la viața internațio
nală, pe bază de egalitate, a tuturor 
statelor. Ele s-au pronunțat pentru 
rezolvarea tuturor diferendelor din
tre state pe cale pașnică.

Cele două părți au subliniat rolul 
important al Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa și 
au reafirmat voința lor de a depune 
toate eforturile în vederea aplicării 
integrale a prevederilor Actului final 
de către toate statele semnatare, 
pentru întărirea securității și coope
rării în Europa.

Evaluînd rezultatele reuniunii de 
la Belgrad, cele două părți au subli
niat necesitatea pregătirii minuțioase 
a reuniunii de la Madrid din 1980 
pentru continuarea procesului înce
put de C.S.C.E.

Cele două părți au subliniat că, pen
tru a realiza o securitate reală si o 
pace trainică pe continentul euro
pean. este indispensabil să se adop
te măsuri efective de dezangajare 
militară și de dezarmare. Ele 
s-au pronunțat cu fermitate pen
tru oprirea cursei Înarmărilor și 
pentru dezarmarea generală și 
completă, atît în domeniul con
vențional. cit și în cel nuclear, sub 
un control International strict și 
eficace. în acest scop, ele au apreciat 
că sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii a dat un nou impuls și a deschis 
perspective reale pentru o dezarmare 
efectivă.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației în Balcani. Cele două părți 
au evidențiat necesitatea continuării 
eforturilor pentru dezvoltarea unui 
climat de cooperare. înțelegere și 
bună vecinătate, care să corespundă 
intereselor tuturor țărilor din regiu
ne si să servească cauza păcii în Bal
cani și in Europa. Ele au exprimat 
hotărîrea lor de a acționa pentru 
dezvoltarea raporturilor și contacte
lor bilaterale și multilaterale dintre 
țările balcanice. Ele au subliniat ho
tărîrea lor de a acționa pentru a în
curaja cooperarea interbalcanică în 
domeniile economic și tehnic. în a- 
cest context, ele au relevat impor
tanta concluziilor reuniunii exnerți- 
lor din statele balcanice de la Atena.

Referindu-se la situația economică 
internațională, cele două părți apre
ciază că trebuie continuate si inten
sificate eforturile în vederea lichidă
rii subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

Ele consideră că subdezvoltarea și 
inegalitatea împiedică progresul eco
nomic general, tinînd seama de inter
dependenta economică a tuturor țări
lor. Părțile au relevat că perpetuarea 
acestei situații accentuează fenome
nele de criză, sporește instabilitatea 
vieții internaționale și generează noi 
surse de primejdii și încordare. Ele 
subliniază necesitatea ca relațiile 
dintre toate țările să se bazeze pe 
deplina egalitate in drepturi, pe res
pectarea absolută a dreptului fiecărei 
țări de a fi stăpină pe resursele 
sale naționale, precum și de a-și 
alege în mod liber calea dezvoltării 
sale economice șl au convenit să 
continue să sprijine inițiativele vizind 
punerea în aplicare a conținutului 
acestor principii.

Ele subliniază, de asemenea, im
portanta Sesiunii speciale a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite din 1980, care trebuie să dea 
Un nou impuls cooperării economice 
internaționale și să pună bazele stra
tegiei internaționale pentru dezvolta
re in următorul deceniu, in vederea 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Părăsind ospitalierul și frumosul pămtnt al României, vă transmit cele 

mai bune urări de progres și prosperitate pentru poporul român prieten, 
condus în mod Strălucit de dumneavoastră, precum și de fericire personală.

CONSTANTIN CARAMANLIS

reducerii decalajului economic e- 
xistent

în ceea ca privește situația din 
Cipru, care constituie o amenințare 
pentru pacea si stabilitatea în re
giune, cele două părți s-au pronunțat 
pentru o soluționare justă și durabilă 
a problemei, care să asigure Inde
pendenta, integritatea teritorială, su
veranitatea și nealinierea Republicii 
Cipru, în conformitate cu rezoluțiile 
pertinente ale Adunării Generale și 
ale Consiliului de Securitate ale Or
ganizației Națiunilor Unite. Cele două 
părți și-au exprimat dorința ca ne
gocierile intercomunitare să fie re
luate cît mai curînd. sub auspiciile 
secretarului general al O.N.U.

Cele două părți și-au exprimat 
preocuparea în legătură cu problema 
Orientului Mijlociu. Ele au reafirmat 
convingerea lor că o soluție globală, 
justă șl trainică nu se poate rea
liza decît prin punerea în apli
care a rezoluțiilor pertinente ale 
O.N.U.. pe baza evacuării tuturor 
teritoriilor arabe ocupate în 1967, a 
recunoașterii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian. inclusiv 
dreptul său la autodeterminare, pre
cum și a recunoașterii dreptului 
tuturor statelor din regiune de a trăi 
în pace și securitate.

Referindu-se la următoarea sesiu
ne a Conferinței O.N.U. cu privire 
la dreptul mării, cele două părți 
și-au exprimat dorință ea viitoarea 
convenție internațională să apere in
teresele legitime ale tuturor partici- 
panților și să fie elaborată în ter
meni care să încurajeze pacea, sta
bilitatea și cooperarea internațională, 
în acest scop, ele au considerat 
oportun să sublinieze importanța re
glementării, pe baza dreptului inter
național, a tuturor diferendelor care 
ar putea surveni în legătură cu pro
blemele privind dreptul mării.

Cele două părți au reafirmat că 
sprijină pe deplin principiile și sco
purile Națiunilor Unite și eforturile 
acestei organizații pentru menținerea 
păcii, securității si cooperării inter
naționale. în acest scop, ele au subli
niat importanta pe care o acordă în
tăririi rolului organizației și creșterii 
eficacității activităților sale. Părțile 
au evidențiat cu satisfacție colabo
rarea bilaterală rodnică stabilită In 
cadrul Organizației Națiunilor Unite 
și al altor organizații internaționale 
si au convenit să adîncească această 
cooperare, pentru a-și aduce contri
buția la soluționarea principalelor 
probleme ale vieții internaționale.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru succesul convorbi
rilor lor și au apreciat că vizita pri
mului ministru al Republicii Elene 
în România va contribui la adîncirea 
relațiilor româno-elene, in folosul 
prieteniei tradiționale a celor două 
popoare, precum și al păcii în lume.

Se împlinesc astăzi șase decenii de 
la proclamarea Republicii Ungare a 
Sfaturilor — eveniment care a în
scris o pagină memorabilă în lupla 
comuniștilor, a maselor muncitoare 
din tara vecină, ca și a mișcării re
voluționare internaționale.

Instaurarea puterii muncitorilor șl 
țăranilor din Ungaria a fost rezulta
tul luptei maselor muncitoare, în 
condițiile înăspririi la extrem a con
tradicțiilor social-economice in a- 
ceastă țară la sfîrșitul primului 
război mondial, ale creșterii puter
nice a avîntului revoluționar în 
întreaga lume, sub influenta victo
riei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, în condițiile prăbușirii 
imperiilor țarist și habsburgic și 
constituirii statelor naționale inde
pendente in această parte a Europei.

Guvernul venit la putere la Buda
pesta la 31 octombrie 1918, ca rezultat 
al victoriei revoluției burghezo-de- 
mocratice, nu a găsit soluțiile aștep
tate de masele muncitoare la gravele 
probleme social-economice și politice 
care confruntau atunci țară. Inten
sificarea procesului revoluționar și-a 
găsit expresia în crearea, la 24 no
iembrie. a Partidului Comunist, eve
niment ce a marcat un punct de co
titură în lupta eîasei muncitoare, a 
Întregului popor ungar. Ralierea în 
jurul Partidului Comunist a elemen
telor de stingă, realizarea fuzionării, 
sub semnul unității proletare, cu par
tidul social-democrat a constituit un 
factor decisiv al victoriei, pe cale 
pașnică, a revoluției socialiste, po
trivit voinței majorității poporului.

Prin proclamarea, la 21 martie 
1919, a Republicii Sfaturilor, pentru 
prima oară în Ungaria, întreaga pu
tere a trecut în mîinile proletariatului, 
țărănimii sărace și intelectualității 
progresiste, deschizîndu-se astfel calea 
lichidării exploatării, înfăptuirii unei 
orînduiri sociale superioare. Cele 133 
de zile glorioase, cit a supraviețuit 
puterea muncitorilor și țăranilor, au 
rămas adine întipărite în conștiința 
maselor populare.

Chiar din primele zile ale exis
tentei sale, puterea populară a adop
tat un șir de măsuri in folosul celor 
ce muncesc, între care introducerea 
zilei de lucru de opt ore, ridicarea sa
lariilor. asigurarea asistenței medicale 
gratuite. Maselor populare le-au fost 
asigurate largi drepturi și libertăți. 
Sub conducerea autorităților revolu
ționare, au fost naționalizate între
prinderile și moșiile mai mari de 100 
dă iugăre. Prin toate aceste măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și viată ale maselor, tînăra 
putere proletară și-a atras simpatia 
și sprijinul celor mai largi pături 
ale populației — ceea ce și-a găsit 
expresie Ih votul masiv în favoarea 
ei la alegerile generale din aprilie 
1919.

Temindu-se de forța de tnrîurire 
a noului stat proletar, puterile im
perialiste — atît direct, cît și prin 
intermediul statelor ce le erau pe 
atunci subordonate — au initiat si 
organizat intervenția armată pentru 
sugrumarea tinerei republici mun
citorești. După cum este știut, la 
cererea reacțiunii ungare, la această 
intervenție au participat șl cercurile 
conducătoare de atunci ale României 
regale, guvernul burghezo-moșieresc 
punînd la dispoziția puterilor impe
rialiste trupe pentru înăbușirea re
voluției.

Este un merit de neuitat al clasei 
muncitoare din România, al mișcării 
revoluționare din țara noastră de a 
fi adoptat o poziție justă și fermă 
față de puterea oamenilor muncii 
maghiari, ridieîndu-se cu hotărire 
împotrivă intervenției și desfășurînd 
o puternică și largă, campanie de 
sprijinire a revoluției proletare 
din Ungaria. Avînd loc în con
dițiile puternicului avînt revoluționar 
care cuprinsese masele muncitoare 
din România, pentru satisfacerea pro
priilor revendicări politice si econo
mice, mișcarea de solidaritate a pro

letariatului român cu Republica Un
gară a Staturilor a cunoscut o mare 
amploare, a îmbrăcat o largă varie
tate de forme — toate ilustrind spi
ritul internationalist, sentimentele 
de frăție ale poporului român, care 
nu numai că nu a avut nimic co
mun cu politica cercurilor conducă
toare, dar a și luat poziție activă îm
potrivă acesteia.

Astfel, se poate arăta că sentimen
tele de solidaritate ale maselor popu
lare din România și-au găsit o pu
ternică expresie în presa socialistă a 
vremii, care, în pofida condițiilor 
atît de grele ale stării excepțio
nale și sfidînd teroarea, relata cu 
simpatie despre desfășurarea luptei 
revoluționare din tara vecină. Ast
fel. ziarul ..Socialismul" a publicat 
apelul guvernului revoluționar un
gar prin care se anunța că „pro
letariatul Ungariei a luat in mină, 
incepind de astăzi, intreaga pu
tere". Cîteva zile mai tîrziu, ace
lași ziar descria aspeetui sărbătoresc 
al Budapestei : „Am găsit orașul in
tr-o însuflețire pe care, oricit m-aș 
strădui să o descriu, nu voi reuși să 
redau adevărata înfățișare a orașului 
in sărbătoare". în cuvinte calde scria 
despre revoluția ungară ziarul „Lupta 
socialistă": „tn Ungaria, proletariatul, 
in frunte cu tovarășul Bela Kun, a 
pus mina pe putere, introducind Re
publica Sfaturilor.... Acest mare eve
niment a căzut ca un trăznet asupra 
imperialiștilor antantiști". Iar publica
ția „Foaia țăranului" scria la 29 mar
tie : „Sus inima, frate român dezrobit! 
Întinde mina fratelui tău ungur, strin- 
ge-o cu putere in a ta și imbrătișea- 
ză-l... Boierii și grofii nu mai există 
acum... Trăiască Republica Ungureas
că a Sfaturilor de muncitori și ță
rani !“.

în același timp, tn diferite orașe 
ale tării au avut loc un mare număr 
de acțiuni directe ale muncitorilor, 
mitinguri, demonstrații de stradă, 
adunări muncitorești de sprijin, 
care au culminat cu marea gre
vă politică de solidaritate, desfă- v 
șurată la 21 iulie 1919. In uzi
ne, la sate, in rindul solda- 
țllbr au fbst difuzate mii si Wiii de 
afișe, chefnînd masele la acțiune sub 
lozinca: „Jos mtintle imperialiștilor 
de pe Republica Ungară a Sfaturi
lor !".

Totodată, au fost organizate ac
țiuni de sabotare a aprovizionării 
trupelor lnterventioniste, și alte ac
țiuni, inclusiv participarea cu arma 
în mină la apărarea puterii populare 
din Ungaria. Animați de sentimen
te internaționaliste, numeroși sol
dați români au trecut de partea 
armatei revoluționare ungare, for- 
mind, în. cadrul Regimentului roșu 
internațional de la Budapesta, un ba
talion românesc. Potrivit documente
lor vremii, circa 8 000 de voluntari 
din diferite părți ale României s-au 
înrolat în unități de luptă pentru 
apărarea puterii proletare.

După înfrîngerea Republicii Ungare 
a Sfaturilor de către forțele inter- 
venționiste internaționale, covirsitor 
superioare, numeroși comuniști și 
democrat! unguri și-au găsit refugiu 
pe pămintul ospitalier al tării noas
tre.

Toate aceste vii manifestări ale 
spiritului internaționalist al clasei 
noastre muncitoare au îmbogățit tra
dițiile de prietenie dintre popoarele 
român si ungar, profund interesate 
să trăiască in bună vecinătate și să 
lupte împreună, asa cum au făcut nu 
o dată in decursul veacurilor, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor lor de pro
gres si pace. Este meritul forțelor 
sociale înaintate, al patriotilor din 
rîndul ambelor popoare de a se fi 
ridicat în dâcUFSUl timpului împo
triva politicii promovate de clasele 
exploatatoare, de puterile i Imperia
liste, care au căutat să-i învrăjbeas
că pe români și unguri pentru a-și 
putea astfel menține și asigura domi
nația, de a fi afirmat cu tă
rie necesitatea prieteniei și soli
darității dintre cele două po

poare, în vederea consolidării inde- 
trendenței lor. Este, de altfel, cunos
cut că la cîtva timp după instaurarea 
sa. puterea proletară din Ungaria a 
declarat solemn că recunoaște drep
tul de autodeterminare a naționalită
ților, unirea Transilvaniei cu Româ
nia — act de o deosebită importantă 
politică ăl Republicii Sfaturilor, de 
natură să ducă la așezarea raporturi
lor dintre cele două popoare pe baze 
noi. de bunăvecinătate. prietenie si 
colaborare.

O nouă etapă de dezvoltare a legă
turilor prietenești i-omâno-ungare s-a 
deschis în focul luptei pentru înfrîn
gerea fascismului. Odată cu înfăp
tuirea insurecției de la 23 August 
1944 din România și după eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist — la 
care, alături de armatele sovietice, o 
contribuție importantă au adus osta
șii români, vărsindu-și sîngele în 
grelele bătălii de la Debrețin. Buda
pesta și din alte regiuni ale tării — 
relațiile româno-ungare au fost ridi
cate pe o treaptă superioară.

Un cadru deosebit de fertil pentru 
extinderea raporturilor reciproce a 
creat primul tratat româno-ungar, 
ale cărui prevederi au fost reînnoite 
si adaptate, potrivit noilor condiții, 
in cel de-al doilea tratat. încheiat in 
1972, ambele înscriind ca temelie 
trainică a raporturilor reciproce prin
cipiile independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, integrității teritoriale, avan
tajului reciproc. întrajutorării tovără
șești.

Pe această bază s-a amplificat șl 
cunoaște o continuă dezvoltare co
laborarea economică. In cadrul căreia 
se extinde cooperarea în producție. 
Se dezvoltă conlucrarea tehnico- 
științifică ți culturală, au devenit 
mai frecvente contactele și schimbu
rile de experiență in construcția noii 
orînduiri, dintre organizațiile de 
partid, de stat și obștești din cele 
două țări.

Un rol determinant in dezvoltarea 
acestor raporturi au avut întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jănos 
Kădăr, care au deschis, de fiecare 
dată, noi orizonturi conlucrării mul
tilaterale.

Referindu-se la extinderea relații
lor de colaborare româno-ungare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Ca vecini și prieteni, sîn- 
tem și unii, și alții, profund inte
resați să colaborăm activ si să ne 
ajutăm reciproc în vederea accele
rării progresului economic si social 
al ambelor țări. Numai strâns unite, 
împreună cu celelalte țări socialiste, 
popoarele noastre isi vor putea în
făptui idealurile de prosperitate și 
fericire, se vor putea afirma tot mal 
puternic în comunitatea lumii de azi, 
ca națiuni libere, demne, stăpine pe 
viata si pe viitorul lor". La rindul 
său. tovarășul JANOS KAdAR ară
ta : „Sintem ferm convinși că mun
ca noastră depusă pentru adincire» 
in continuare a prieteniei, alianței și 
colaborării noastre slujește deopo
trivă intereselor celor două popoare, 
precum si intereselor comune ale 
țărilor socialiste frătesti. contribuie 
la succesul luptei desfășurate pe plan 
mondial pentru victoria socialismu
lui. a progresului și păcii".

Țări socialiste vecine. interesate 
tn asigurarea condițiilor de pace și 
progres. România si Ungaria conlu
crează pe plan internațional, alături 
de celelalte state socialiste, de cele
lalte forte democratice, antiimperia- 
liste pentru promovarea cauzei so
cialismului, păcii și securității, pen
tru prietenie și colaborare între po
poare.

Cu prilejul jubileului de astăzi, 
ponorul român adresează poporului 
tinear prieten cele mai calde felici
tări si îi urează să dobîndească noi 
si noi succese în înflorirea multila
terală a patriei socialiste.

AI. CAMPEANU

• PERICOL DE 
PANA! Un procedeu de aver
tizare a șoferilor de camion 
atunci cind cauciucurile vehicu
lului nu sint normal umflate a 
fost pus la punct de o societate 
japoneză. Alarma este acționată 
prin aer comprimat. Dispoziti
vul funcționează astfel : o undă 
radio, emisă de un oscilator 
montat pe șasiul vehiculului, 
este menținută la același nivel 
de rezonantă ca si cel al pneuri
lor montate. Atunci cind pre
siunea din pneu scade în mod 
anormal, un întrerupător mon
tat pe iantă întrerupe circuitul 
de rezonantă, ceea ce provoacă 
aprinderea unui beculet pe ta
bloul de bord si declanșarea 
unei alarme sonore. Sistemul 

nu necesită o sursă de energie 
la nivelul roții.

• DALE ANTI-ȘOC. 
în Olanda a început fabricarea 
unui tip de dală din cauciuc. 
Inserată într-o altă dală de be
ton. prin 8 puncte de ancorare, 
noua piesă intervine ca un a- 
mortizor de soc. oricare ar fi 
direcția acestuia. La Amsterdam, 
astfel de dale se folosesc deja 
pentru pardosirea terenurilor de 
joacă ale copiilor. Spre deose
bire de nisip, acest tin de par
doseală prezintă, pe lingă avan
tajul unui cost redus, o securi
tate permanentă. Alte între
buințări posibile : protejarea 
pereților din sălile de sport și. 
mai ales, pardosirea laboratoa
relor. întrucit fiolele sau sticlele

care ar cădea pe jos. nu s-ar 
mai sparge.

• PASAREA ANULUI.
In R.F.G., Asociația pentru pro
tejarea păsărilor a declarat va

rietatea de rindunică „Hirundo 
rustica" drept pasăre a anului 
1979. ceea ce înseamnă că prie
tenii naturii vor lua măsuri de 
protejare a acestei grațioase pă
sări amenințate de dispariție. 
Distrugerea cuiburilor de la 
streșinile caselor, din conside
rente de curățenie. înmulțirea 
grajdurilor moderne, folosirea 
pe scară largă a insecticidelor 
chimice, asfaltarea drumurilor 
si curților au îngreunat procura
rea materialelor (mii si pămîntl 
necesare rindunicii pentru con
struirea cuiburilor. Pentru a 
veni in ajutorul rlndunelelor, a 
fost lansat apelul de a instala 

cuiburi artificiale din beton care 
pot fi procurate de la sediile 
asociației.

• DETECTOR DE IN
CENDII. Un detector portativ 
care permite pompierilor să de
pisteze focare de incendiu invi
zibile a fost pus la punct in 
S.U.A Acest aparat cu o greuta
te de 280 de grame si alimentat 
cu o baterie de 1,5 volți înregis
trează diferentele minime de 
temperatură, detectind razele 
infrarosii de pe întreaga supra
față pe care o explorează. De
tectorul. in formă de Pistol, sem

nalizează zonele de căldură 
Printr-o lumină roșie, iar pe 
Cele mai răci — printr-una ver
de. Aceste lumini sint perfect 
vizibile chiar și intr-o Încăpere 
plină cu fum.

• ȚESĂTURA ANTI
DERAPANTA. In Elveția a 
fost concepută o țesătură Cârc, 
aplicată sub formă de benzi pe 
îmbrăcăminte si mai ales pe 
hanoracele purtate de schiori, 
permite frînarea căderilor de pe 
pîrtie. Astfel, pe o pantă cu o 
înclinație de 30 la sută si pe o 
distantă de 20 de Metri, timpul 
alunecării se reduce cu 5 secun
de. iar viteza medie a alunecării 
cu 17 km pe oră. în prezent «« 
lucrează la valorificare*  acestei 

țesături si pentru fabricarea 
hainelor de protecție din indus
trie.

• MEDICII BULGARI 
ÎMPOTRIVA FUMATU
LUI. Medicii bulgari au hotărit, 
in cadrul unei plenare comune 
a conducerii Ministerului Sănă
tății, sindicatului muncitorilor 
sanitari și Crucii Roșii, să se in
terzică. in viitor, intrarea cu ți
gări in toate instituțiile cu pro
fil medical din Bulgaria — in
formează agenția B.T.A. Aceas
tă inițiativă a fost rezultatul a- 
nalizei făcute de specialiștii 
bulgari, potrivit căreia în aceas
tă tară consumul de țigări a 
crescut. în ultimii 25 de ani. de 
IA ori. Potrivit calculelor sta

tistice, fiecare familie bulgară 
cheltuiește in medie pentru ți
gări unu la sută din, bugetul său.

• „MADONNA DEL 
MELOGRANO" A FOST 
FURATA. în Italia continuă 
furtul de opere de artă de mare 
valoare pentru patrimoniul cul
tural național Astfel. în locali
tatea Gubbio a fost sustrasă 
dintr-un muzeu „Madonna del 
Melograno". o pictură pe lemn 
atribuită lui Filippo Lippi. De
oarece această lucrare este însă 
bine cunoscută în lumea negusto
rilor de obere de artă, autoritățile 
consideră că cei care au furat-o 
vor întîmpina mari dificultăți 
dacă vor Încerca s-o vindă.
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GENEVA

Acord privind „elementele fundamentale" 
ale Fundului cnmun de stabilizare 

a preturilor materiilor prime
GENEVA 20 (Agerpres). — După 

prelungiri succesive, marți dimi
neața, la Geneva, s-au încheiat lu
crările noii runde de negocieri, des
fășurate sub egida U.N.C.T.A.D., a- 
supra unui Fond comun, considerat 
ca parte integrantă a programului 
de stabilizare a comerțului interna
țional cu materii prime, care a fost 
proclamat Ia sesiunea U.N.C.T.A.D. 
din 1976 drept una din componen
tele principale ale noii ordini eco
nomice internaționale. Durata nego
cierilor atestă nu numai complexi
tatea acțiunii de creare a Fondului 
comun, dar și rezervele unor țări 
dezvoltate față de transpunerea in

practică a concepției privind acest 
fond, ca un instrument-cheie pentru 
realizarea programului global de 
stabilizare a comerțului mondial cu 
materii prime.

In urma dezbaterilor intense din 
ultimele zile, s-a încheiat un acord 
privind ..elementele fundamentale 
ale Fondului comun". Ele vor servi 
în negocierile pentru elaborarea 
proiectului de acord privind Fon
dul comun. Un comitet interimar, 
deschis participării tuturor statelor 
U.N.C.T.A.D., urmează să înceapă 
elaborarea textului Acordului pri
vind crearea fondului comun pe 
baza „elementelor fundamentale".

Problemele agricole pe plan mondial
în dezbaterea Comitetului plenar al O.N.U. 

pentru noua ordine economică internațională
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — La New York a început o 

sesiune a Comitetului plenar al O.N.U. pentru noua ordine economică 
internațională consacrată examinării problemelor agricole pe plan 
mondial.

Nural Islam, director general ad
junct aK Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație si Agricul
tură (F.A.O.), a relevat că în actua
lul deceniu producția agricolă a ță
rilor cu un nivel redus de dezvoltare 
a fost deosebit de slabă, ceea ce a 
accentuat decalajul dintre aceste 
state și națiunile bogate. Deși si
tuația stocurilor cerealiere de rezer
vă s-a ameliorat pe plan global 
după anul 1975, a arătat Islam.

majoritatea statelor in curs de dez
voltare sint in continuare confrun
tate cu serioase probleme alimentare. 
El a cerut comitetului să sprijine 
F.A.O. în traducerea în viată a pla
nului său vizînd realizarea secu
rității alimentare pe glob, plan cu 
atit mai necesar în lumina eșuării 
negocierilor privind încheierea unui 
nou acord international al griului.

Lucrările sesiunii vor dura o săp- 
tămînă.

Dezbateri în Consiliul de Securitate al O. N. U

Angola cere sancțiuni internaționale obligatorii 
împotriva rasiștilor sud-africani

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au început dezbaterile pri
vind plîngerea formulată de Angola 
împotriva Republicii Sud-Africane 
ca urmare a raidurilor întreprinse 
recent de forțele armate sud-africa- 
ne asupra teritoriului angolez.

Reprezentantul Angolei, Elisio de 
Figueireido, a cerut Consiliului de 
Securitate să stabilească împotriva 
R.S.A. sancțiuni internaționale cu 
caracter obligatoriu, pentru a împie
dica acest stat să-și continue atacu
rile brutale, ucigătoare. împotriva 
Angolei și altor țări africane înve
cinate.

Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul Zambiei, Paul Lusaka.

a cerut, la rindul său, sancțiuni inter
naționale împotriva regimurilor rasis
te sud-african și rhodesian. în 
același spirit, reprezentantul Alge
riei, Fathih Bouayad-Agha. a subli
niat că politica de apartheid a regi
mului rasist de la Pretoria și ocu
parea ilegală a teritoriului Namibiei 
au creat in Africa australă o situație 
care constituie o amenințare la adre
sa păcii și securității internaționale. 
De asemenea, reprezentantul etio
pian, Debebe Worku, a condamnat 
acțiunile agresive sud-africane.

Reprezentanții Uniunii Sovietice și 
Portugaliei s-au alăturat delegațiior 
africani, condamnind atacurile for
țelor rasiste sud-africane împotriva 
statelor din ..prima linie".

Convorbiri privind reducerea tensiunii 
dintre R. A. Yemen si R. D. P. Yemen

■
SANAA 20 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Republicii Arabe 
Yemen, Abdulla Abdel-Majid Asnag, 
a conferit, marți, cu Mamdouh Azam, 
reprezentantul secretarului general al 
Ligii Arabe, informează agenția 
M.E.N. în cadrul convorbirilor au 
fost examinate o serie de probleme 
privind măsurile necesare pentru eli
minarea deplină a tensiunii între R.A. 
Yemen și R.D.P. Yemen, exprimîn- 
du-se, cu acest prilej, satisfacția pen

tru încetarea conflictului de frontieră 
dintre cele două țări arabe.

în aceeași ordine de idei, agenția 
irakiană de presă menționează. într-o 
știre transmisă din Sanaa, că „toate 
cauzele conflictului dintre cele două 
părți au fost eliminate". în prezent, 
arată agenția, „R.A. Yemen și R.D.P. 
Yemen se pregătesc să adopte dis
pozițiile necesare pentru redeschide
rea frontierelor, începînd cu lunea 
viitoare".

Adunare festivă la Moscova 
consacrată împlinirii a 30 de ani de la Plenara 

C.C. al P.C.R. din 3-5 martie 1949
MOSCOVA 20 — Corespondentul 

Agerpres, M. Coruț, transmiteLa 
Academia de învățămînt agricol su
perior „K. A. Timiriazev" din Mosco
va a avut loc marți o adunare con
sacrată împlinirii a 30 de ani de la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 mar
tie 1949 — moment de seamă în 
transformarea socialistă a agricultu
rii românești.

Au participat A.G. Țukanova, prim- 
vicepreședinte al Conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovie- 
to-română (A.P.S.R.), conducători ai 
Academiei agricole „Timiriazev", ca
dre didactice, aspiranți și studenți. 
M.I. Siniukov, rectorul academiei, 
L.E. Semionova, membru al Condu
cerii centrale a A.P.S.R., și I. Oprea, 
secretar 1 al Ambasadei române la 
Moscova, au subliniat importanta 
deosebită a hotărîrilor Plenarei C.C.

al P.C.R. din martie 1949 pentru dez
voltarea ulterioară, pe baze socialiste, 
a agriculturii din țara noastră, au 
reliefat cotitura produsă în acest 
domeniu după Congresul al XI-lea 
al partidului și perspectivele ample 
deschise de noile măsuri adoptate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. în 
cadrul adunării s-a subliniat dezvol
tarea ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală ro- 
mâno-sovietice, impulsionate decisiv 
de întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev.

Cu același prilej s-a organizat un 
stand de cărți de specialitate șl au 
fost prezentate filme documentare 
românești, înfățișînd aspecte ale dez
voltării economice și sociale a țării 
noastre.

SOFIA

Convorbiri bulgaro-portugheze
SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 

au avut loc convorbiri între Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Ramalho 
Eanes, președintele Republicii Portu
gheze. După cum transmite agenția 
B.T.A., cei doi șefi de stat au făcut 
o analiză profundă a relațiilor bi
laterale și au subliniat dezvoltarea 
ascendentă a acestora după stabi
lirea relațiilor diplomatice în anul 
1974. Ei au constatat existenta unor 
posibilități reale pentru sporirea 
schimburilor comerciale și pentru

folosirea unor forme noi. avan
sate de colaborare economică, stabi
lind măsuri concrete în această di
recție.

Analizînd situația Internațională, 
părțile au subliniat necesitatea unor 
eforturi active, care să favorizeze ac
țiunile concrete în vederea dezarmă
rii, completării destinderii politice cu 
destinderea militară. Ambele părți 
au relevat că sprijină eforturile în
dreptate spre dezarmarea generală și 
totală și insistă să se înregistreze un 
progres real în acest domeniu.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Mesajul adresat de primul ministru egiptean secretarului 
general al O.N.U. • Dezbaterile din parlamentul israelian

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Secretariatul O.N.U. a dat publi
cității textul mesajului adresat secre
tarului general al organizației. Kurt 
Waldheim, de către primul ministru 
al Egiptului, Mustafa Khalil. în care 
sînt prezentate principalele puncte 
ale acordului de pace egipteano-is- 
raelian. informează agenția U.P.I. 
Depunem eforturi pentru traducerea 
în viață a ideii exprimate în rezo
luțiile O.N.U. si de întreaga comuni
tate internațională în sensul că „pro
blema palestiniană constituie miezul 
conflictului din Orientul Apropiat si 
că nu va exista nici un fel de pace 
justă si de durată în zonă fără rea
lizarea unei reglementări juste a 
acestei probleme în toate aspectele 
ei. asigurînd drepturile inalienabile 
ale poporului palestinian" — se arată 
în mesaj — subliniindu-se că acordul 
de pace israeliano-egiptean este „nu
mai începutul aplicării prevederilor 
rezoluțiilor O.N.U. privind inadmisi- 
bilitatea achiziționării de teritorii 
prin război, ilegalitatea stabilirii de 
așezări, necesitatea de a acționa 
pentru o pace justă si de durată prin 
care fiecare stat din regiune să poa
tă trăi în securitate si care să resta
bilească drepturile inalienabile ale 
poporului palestinian".

★

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Marți, 
Knessethul israelian (parlamentul) 
s-a reunit pentru a examina si apro
ba proiectul tratatului de pace israe

liano-egiptean. aprobat anterior de 
guvern.

La deschiderea sesiunii, premierul 
Israelului. Menahem Begin, a rostit 
o cuvîntare. în cursul căreia a pre
zentat deputatilor prevederile proiec
tului de tratat.

Dezbaterile continuă, urmînd să se 
încheie — potrivit informațiilor din 
Tel Aviv — miercuri, cînd Knessethul 
se va pronunța asupra documentului 
examinat.

★

ROMA 20 (Agerpres). — Warren 
Christopher, secretar de stat adjunct 
al S.U.A., a făcut ieri o vizită la 
Roma — prima etapă a unui turneu 
proiectat să cuprindă cinci capitale 
vest-europene. La Roma. Christopher 
a fost primit de premierul Giulio 
Andreotti si a avut convorbiri cu șe
ful diplomației italiene. Arnaldo For
lani. cu care a discutat aspecte ale 
evoluției situației din Orientul Mij
lociu.

★

BONN 20 (Agerpres). — Cancela
rul R.F.G., Helmut Schmidt, a avut, 
marți, la Bonn, întrevederi separate 
cu vicepreședintele Egiptului. Husni 
Mubarak, și cu secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., Warren Christo
pher, care a vizitat recent Arabia 
Saudită și Iordania. El a fost infor
mat de cei doi interlocutori asupra 
evoluției negocierilor dintre R. A. 
Egipt și Israel în vederea încheierii 
tratatului de pace.

Concluzia principala a unui raport al G. A. T. T. privind evoluția
schimburilor economice internaționale : )

Pentru un comerț liber, fără bariere

BUDAPESTA

Adunare solemnă
dedicata împlinirii a 60 de 

ani de la proclamarea 
Republicii Ungare 

a Sfaturilor
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 

Marți, la Budapesta a avut loc o 
adunare solemnă dedicată împlinirii 
a 60 de ani de la proclamarea Repu
blicii Ungare a Sfaturilor. Au luat 
parte Jănos Kâdăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., alți conducători de 
partid și de stat.

Adunarea a fost deschisă de Pal 
Losonczi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele Con
siliului Prezidențial al R.P. Ungare, 
semnificațiile evenimentului aniver
sat fiind subliniate apoi într-un 
raport prezentat de Deszo Nemes, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U.

Congresul național 
al Partidului Comunist 

Dominican
SANTO DOMINGO 20 (Agerpres). 

— în raportul prezentat la cel de-al 
II-lea Congres național al Partidului 
Comunist Dominican, care se desfă
șoară la Santo Domingo, secretarul 
general al partidului, Narciso Isa 
Conde, a subliniat necesitatea reali
zării unității de acțiune a forțelor 
progresiste, democratice din tară. El 
s-a pronunțat pentru unitate cu for
țele social-democrate dominicane in 
lupta împotriva reacțiunii interne, 
menționînd că Partidul Comunist 
Dominican este dispus să realizeze o 
unitate de acțiune și cu partidul de 
guvernămînt din țară, Partidul Re
voluționar Dominican, in vederea 
combaterii și lichidării acțiunilor for
țelor conservatoare din țară.

Plenara C.C. al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului

COTONOU 20 (Agerpres). — La 
Cotonou ■ a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, care a analizat probleme 
ale situației interne și politicii ex
terne ale țării. Plenara a adoptat 
hotărîrea de a convoca, pină la sl'ir- 
șitul acestui an, congresul partidului.

A fost adoptată, de asemenea, ho
tărîrea de a se organiza alegeri pen
tru Adunarea Națională Revoluțio
nară,

ITALIA

„Ziua internațională 
pentru eliminarea 

discriminării rasiale"
■ Sharpeville — Soweto... Pe harta 
geografică a Republicii Sud-Afri 
cane, ele desemnează două locali 
tăți. In memoria opiniei publice, 
ele desemnează două momente de 
răscolitor tragism. La Sharpeville, 
la 21 martie 1960, poliția rasistă < 
deschis focul împotriva unei de
monstrații pașnice, ucigind zeci de 
persoane — bătrini, femei, copii. 16 
ani mal tîrziu, la Soweto, peste c 
sută de vieți au fost secerate din 
ordinul guvernanților rasiști. în 
memoria victimelor acestor repre
siuni bestiale, ziua de 21 martie' s 
fost proclamată, printr-o rezoluție 
a Adunării Generale a O.N.U.. ca 
„ZI INTERNAȚIONALA PENTRU 
ELIMINAREA DISCRIMINĂRII 
RASIALE". Este un prilej pentru 
opinia publică progresistă de pre
tutindeni de a înfiera fărădelegile 
rasiștilor și de a cere să se pună 
capăt fără întîrziere oricăror prac
tici de desconsiderare și înjosire a 
personalității umane.

în epoca .noastră, cînd se afirmă 
tot mai viguros ideile libertății și 
independentei popoarelor, ale ega
lității și dreptății sociale, politica 
de discriminare rasială reprezintă 
un flagrant anacronism, o sfidare 
la adresa întregii lumi civilizate.

Poporul român își manifestă de
plina solidaritate cu lupta pentru 
libertate a popoarelor din Africa 
australă, condamnă în modul cel 
mai hotărît politica de apartheid 
și discriminare rasială. Această po
ziție consecventă își găsește reflec
tarea in documentele partidului și 
statului nostru, in activitatea des
fășurată de România la O.N.U. și 
in alte organizații internaționale, a 
fost cu tărie reafirmată cu ocazia

întîlnirilor pe care secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, le-a avut cu 
conducătorii mișcărilor de eliberare 
națională de paj continentul african, 
inclusiv din Africa australă.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale", poporul român își reafirmă 
sprijinul hotărît fată de popoarele 
din sudul continentului african, față 
de celelalte popoare care luptă îm
potriva oricăror forme de domina
ție si exploatare, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independen
tă si egalitate intre toți locuitorii 
planetei.

La Maputo, in Mozanibic. ca si in alte orașe <le pe continentul african, 
se face lot mai puternie auzit glasul de protest al opiniei publice im
potriva politicii inumane de discriminare rasială promovate de regimu

rile de la Pretoria și Salisbury

Care sînt ultimele evoluții de pe 
scena comerțului mondial ? Ce ten
dințe și perspective se Întrevăd în 
acest an în domeniul schimburilor 
economice internaționale ? Iată între
bări la care raportul preliminar al 
G.A.T.T. (Acordul general pentru ta
rife și comerț) cu privire la comer
țul internațional în 1978/1979. publicat 
recent la Geneva, oferă răspunsuri 
argumentate pe baza unor ample 
estimatii și date statistice.

O primă remarcă a documentului 
amintit se referă la faptul că va
loarea comerțului mondial a atins in 
1978 nivelul record de 1 280 miliarde 
dolari, ceea ce corespunde unui spor 
mediu anual de creștere de 14 la 
sută. Autorii raportului apreciază 
însă că cel puțin jumătate din acest 
spor se datorează scăderii cursului 
dolarului american. Cu toate acestea, 
ritmul de creștere a volumului co
merțului internațional a devansat pe 
cel al producției mondiale. Desigur, 
aceasta înseamnă o participare mai 
largă a statelor globului la diviziu
nea internațională a muncii, la circui
tul mondial de valori, în cadrul că
ruia fiecare națiune are de dat și de 
primit.

Este semnificativ faptul că. anul 
trecut, produsul intern brut al țărilor 
dezvoltate s-a mărit cu 3.5 la sută 
(ritm înregistrat si în 1977). Produc
ția industrială a progresat cu 6 la 
sută în S.U.A.. 5 la sută în Japonia 
și Canada și numai 2 la sută in 
țările Europei occidentale. Corespun
zător deosebirilor accentuate dintre 
ratele de expansiune economică a di
verselor țări, ritmurile de creștere a 
importurilor și exporturilor S.U.A. și 
Canadei au crescut cu aproape 10 la 
sută, ale Italiei și Suediei cu 7—8 la 
sută, ale Franței. R.F.G. și Marii Bri
tanii cu 5—6 la sută. Pe ansamblul 
țărilor capitaliste industrializate, va
loarea exporturilor a crescut cu o 
cincime, iar a importurilor cu 15 la 
sută. In principal, gratie ameliorării 
balanței lor comerciale, balanța de 
plăti curente a țărilor capitaliste in
dustrializate a înregistrat în 1978 un 
excedent de circa 25 miliarde dolari, 
după ce cu un an în urmă se soldase 
cu un deficit de 8 miliarde dolari.

Datele referitoare la comerțul ță
rilor în curs de dezvoltare evidenția
ză o scădere cu 4 la sută a încasă
rilor la export ale țărilor exportatoa
re de petrol, ca urmare a . micșorării 
volumului vînzărilor lor de petrol și

produse petroliere. în același timp, 
s-a înregistrat o scădere a cadenței 
încasărilor la export obținute și de 
țările în curs de dezvoltare impor
tatoare de petrol — de la 16 la sută 
în 1977. la 9 la sută în 1978. Această 
„pierdere de viteză" s-a datorat ero
dării preturilor materiilor prime ex
portate de țările îh curs de dezvol
tare. Situația apare și mai gravă, 
dacă se tine seama că exporturile 
tarilor în curs de dezvoltare impor
tatoare de petrol au continuat, totuși, 
sa sporească în 1978 ca volum.

„Foarfecă" frustrării țărilor în curs 
de dezvoltare a acționat si în materie

circa 17 la sută). Totuși, după ce în 
cursul celor doi ani anteriori s-a mic
șorat. deficitul balanței comerciale a 
țărilor socialiste în raporturile cu ță
rile capitaliste industrializate a cu
noscut din nou o agravare — ceea ce 
evidențiază recrudescența tendințelor 
protecționiste in politica comercială 
occidentală.

Experții G.A.T.T. țin să sublinieze 
dificultățile prognozelor în legătură 
cu tendințele comerțului mondial in 
viitorul apropiat și chiar pe anul în 
curs. „Datorită incertitudinilor care 
planează asupra politicii economice a 
țărilor capitaliste industrializate in

• Nivel record in circuitul economic mondial — 
ritmul livrărilor pe piața externă a devansat pe 
cel al producției • „Foarfeca“ frustrării țărilor în 
curs de dezvoltare: scad încasările la export, cresc 
plățile la import • Efectele negative ale menținerii 
practicilor protecționismului ® Săptămîni decisive 

pentru „runda Tokio“

de importuri. Livrările statelor capi
taliste industrializate către țările in 
curs de dezvoltare exportatoare de 
petrol au sporit cu 20 la sută. în timp 
ce importurile lor din aceste țări au 
scăzut cu 5 la sută. E adevărat că 
importurile din țările slab dezvoltate 
importatoare de petrol au marcat o 
creștere, dar numai cu 10 la sută.

Evoluțiile consemnate au fost, bine
înțeles. de natură să accentueze dis
crepantele si dezechilibrul schimbu
rilor economice dintre categoriile res
pective de state. Semnificativă în 
acest sens este deteriorarea continuă 
a balanței comerciale a țărilor lumii 
a treia. Ca urmare, soldul activ al 
balanței de plăți a statelor producă
toare de petrol s-a redus de la 35 
miliarde dolari în 1977. la 15 miliar
de dolari în 1978. iar deficitul țărilor 
slab dezvoltate neposesoare de pe
trol a luat noi proporții — de la 22 
miliarde in 1977. la 35 de miliarde 
dolari în 1973.

în ce privește curentul de schim
buri între țările occidentale și cele 
socialiste, raportul G.A.T.T. pune în 
lumină un reviriment pronunțat (ex
porturile și importurile au sporit cu

fata unei noi accelerări a inflației — 
se spune în raportul citat — este ha- 
zardant de definit perspectivele co
merțului mondial în 1979". în gene
ral. în țările capitaliste dezvoltate se 
scontează pe o creștere a cererii de 
import, care nu se știe însă în ce 
măsură va fi contracarată de riscul 
escaladării măsurilor protecționiste în 
aceste țări. „Pe ansamblu — conchi
de documentul apărut la Geneva — 
pare puțin probabil ca in 1979 creș
terea în volum a comerțului mondial 
să depășească sensibil nivelul atins 
in 1978".

Tendințele actuale manifestate în 
comerțul mondial pun cu tărie în 
lumină necesitatea continuării și in
tensificării eforturilor in direcția 
promovării unor schimburi fără ba
riere si restricții, pe baze echitabile, 
in avantajul dezvoltării economice și 
sociale a tuturor statelor. Un rol ho- 
târîtor in acest domeniu sînt chemate 
să-1 exercite actualele negocieri co
merciale multilaterale din cadrul 
G.A.T.T., cunoscute sub numele de 
„runda Tokio" și intrate acum, la 
Geneva. în faza finală. După cum se 
știe, aceste negocieri. începute în

și restricții
urmă cu cinci ani în capitala niponă
— la care iau parte aproape 100 de 
state, cu o pondere de peste 90 la 
sută în totalul exporturilor mondiale
— și-au proous liberalizarea cît mai 
largă a comerțului mondial. în ve
derea realizării treptate a unei parti
cipări mai echitabile a tuturor sta
telor la diviziunea internațională a 
muncii. Comunicatele de presă rele
vă un șir de progrese în cadrul ne
gocierilor. îndeosebi pe linia înlătu
rării obstacolelor tarifare si netari
fare din calea schimburilor comer
ciale — armonizarea tarifelor, prin 
reducerea disparităților dintre taxele 
vamale impuse la importuri, inclusiv 
reducerea taxelor țărilor membre ale 
Pieței comune. în medie de la 9,8 la 
7,5 la sută.

Totuși. în procesul de finalizare a 
„rundei Tokio", gravitatea dificultă
ților ce persistă nu poate fi trecută 
cu vederea. „Următoarele săptămini 
vor fi cruciale — declara în acest 
sens președintele comitetului coordo
nator al țărilor C.E.E., Francois Mou
ton. Dacă în intervalul scurt care a 
mai rămas (se preconizează ca nego
cierile să ia sfîrșit luna viitoare — 
n.n.) nu se va ajunge la un acord 
global, a adăugat el. este posibil ca 
«runda Tokio» să nu se mai încheie 
niciodată printr-un tratat".

Călăuzită de preocuparea de a se 
asigura desfășurarea unui comerț in
ternațional pe baze noi. echitabile, 
eliberat din chingile protecționismu- 
lui și restricțiilor discriminatorii. în 
folosul dezvoltării si propășirii tutu
ror națiunilor. România, tară socia
listă în curs de dezvoltare, a parti
cipat în mod activ, militînd pentru 
a se conferi negocierilor sub egida 
G.A.T.T. un caracter cît mai eficient, 
în acest context, tara noastră se pro
nunță în favoarea adoptării unor 
măsuri de stimulare a exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare, care să 
asigure progresul accelerat al acesto
ra. inclusiv pentru o reglementare 
judicioasă a preturilor în comerțul 
mondial. în interesul dezvoltării ge
nerale. Fără îndoială. încununarea cu 
succes a negocierilor multilaterale 
de la Geneva, prin eforturile tuturor 
partenerilor, ar crea un cadru nou, 
favorabil unui comerț internațional 
tot mai larg, liber, pe baze stabile, 
ca o componentă importantă a edi
ficării noii ordini economice interna
ționale.

Viorel POPESCU

Cabinet de tranziție 
pentru pregătirea 
alegerilor generale 

anticipate
ROMA 20 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
a prezentat marți după-amiază șefu
lui statului, Alessandro Pertini, lista 
noului guvern de coaliție, format din 
reprezentanți fii partidelor democrat- 
creștin, socialist-democratic si repu
blican. Noul cabinet va depune 
jurământul joi.

După cum relevă agenția France 
Presse, noul cabinet are un caracter 
temporar, principala sa sarcină fiind 
de a pregăti organizarea de alegeri 
generale anticipate, intrucit cele trei 
partide nu dispun de o majoritate in 
parlament.

După demisia, la 31 ianuarie, a gu
vernului minoritar democrat-creștin, 
sprijinit de către partidele fostei 
majorități parlamentare : democrat- 
creștin, comunist, socialist, socialist- 
democratic și republican, nu s-a mai 
putut reface această majoritate. 
P.C.I. și-a retras sprijinul parlamen
tar, deoarece guvernul democrat- 
creștin nu și-a respectat angajamen
tele asumate pe plan economic și 
social.

O scenă frecventă in orașele sud-africane : manifestațiile populației t»./ 
culoare pentru drepturi și libertăți sint Înăbușite cu brutalitate, din

ordinul autorităților rasiste

agențiile de presă transmit:
Conferință internațională 

asupra mediului înconjură
tor. Președintele Republicii Costa 
Rica, Rodrigo Carazo, a deschis ofi
cial, la San Jose, lucrările unei Con
ferințe internaționale asupra mediu
lui înconjurător și necesitatea con
servării lui, la care participă dele
gați din mai multe țări ale lumii, 
precum și invitați din partea Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător.

La invitația președinte
lui R.P.D. Coreene, Kirn Ir 
Sen, la Phenian a sosit marți, lntr-o 
vizită oficială, președintele Republi
cii Burundi, Jean Baptiste Bagaza.

Vizită. Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare. Gyiirgy 
Lazar, și-a încheiat vizita oficială in 
Kuweit. Comunicatul ungaro-ku- 
weitian exprimă satisfacția părților 
față de dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, în special în dome
niul economic, relevă posibilitățile 
favorabile existente pentru adîncirea 
conlucrării.

Colocviu internațional 
consacrat condiției copilu
lui. In orașul marocan Tanger, s-au 
deschis lucrările unui colocviu inter
național consacrat elaborării unei 
strategii comune pentru ameliorarea 
condiției copilului pe multiple pla
nuri — educativ, cultural, medical, 
nutritiv — in țările arabe și afri
cane. La dezbateri sînt prezenți 
peste 300 de experți din 26 de țări 
arabe și africane, precum și repre
zentanți ai Uniunii internaționale 
pentru protecția copiilor (P.I.D.E.), 
ai U.N.I.C.E.F. și Organizației Unită
ții Africane (O.U.A.).

Convorbiri mozambica- 
no—tanzaniene. președintele
Mozambicului, Samora Machel, s-a 
întîlnit, luni, cu președintele Tanza
niei, Julius Nyerere, pentru o nouă 
rundă de convorbiri — s-a anunțat 
la Maputo. Principalele probleme 
examinate cu acest prilej se referă 
la evoluția situației din sudul Afri
cii, în contextul ultimelor acțiuni 
agresive întreprinse de trupele regi
mului minoritar de la Salisbury îm
potriva unor state africane vecine 
Rhodesiei.

Sub conducerea dirijorului 
Ilarion Ionescu-Galați. orchestra 
simfonică „Queens" din New 
York a prezentat două concerte. 
Programul, alcătuit din ^Concer
tul pentru orchestră de coarde" 
de Paul Constantinescu, uvertura 
la opera „Ruslan și Ludmila" de 
Glinka și Simfonia nr. 1 de 
Brahms, s-a bucurat de un fru
mos succes. Un numeros public 
a aplaudat călduros pe dirijorul 
român.

Negocieri nipono—filipi- 
HeZe. La ManiIa s"a deschis o nouă 
rundă a negocierilor nipono-filipi- 
neze pentru încheierea unui acord 
comercial între cele două țări. Tra
tativele precedente în această pro
blemă nu s-au soldat cu rezultate 
concrete din cauza refuzului părții 
japoneze de a satisface cererea Fi- 
lipinelor de lichidare a barierelor 
protecționiste nipone în comerțul 
bilateral, datorită cărora deficitul 
comerțului filipinez cu Japonia a 
atins in ultimii patru ani aproxima
tiv un miliard de dolari.

Violențe în campania 
electorală din Thailanda. 
Campania electorală în perspectiva 
alegerilor parlamentare care vor avea 
loc la 22 aprilie în Thailanda este 
marcată de violențe, anunță șeful po
litiei din Bangkok. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, Chong 
Klaiklung, unul dintre candidații 
principali ai Partidului Acțiunea 
Socială, a fost asasinat, împreună 
cu doi însoțitori, în timp ce se în
torcea de la un miting cu alegă
torii în provincia Petchaburi. Săp- 
tămina trecută a fost, de asemenea, 
asasinat directorul campaniei elec
torale al altui candidat influent, 
colonel Narong Kittikachorn. fiul 
fostulții prim-ministru Thanom.

Calamități naturale
Drama din valea Pin

DELHI 20 (Agerpres). — La Delht 
s-a anunțat că soarta unui număr de 
circa 2 000 de persoane din valea Pin, 
din Munții Himalaya, grav afectată 
de o serie de avalanșe ce s-au pro
dus in urmă cu două săptămini. con
tinua luni să provoace neliniște. Po
trivit relatărilor oficialităților locale, 
care au survolat regiunea sinistrată 
cu elicopterul, valea este acoperită 
de un strat de zăpadă cu o grosime 
ajungînd pină la 14 metri și numai 
in zona Kaza, situată la altitudinea 
de 5 440 metri, au fost observați 
supraviețuitori.

O tornadă de... un minut
DACCA 20 (Agerpres). — In urma 

unei tornade care s-a abătut asupra 
zonei Comilla din R.P. Bangladesh. 
100 de persoane au fost rănite, trei 
clădiri distruse și alte 3 000 avariate. 
O mențiune : tornada a durat... un 
minut.
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