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Sub seninul dorinței comune de a identifica noi căi și modalități pentru

extinderea colaborării româno-portugheze, in interesul celor două popoare,

al securității și păcii in Europa, in întreaga lume, ieri au continuat

Convorbirile oficiale dintre președinții

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. D. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi după-amiază. pe Sin In Ha, am
basadorul R.P.D. Coreene in tara 
noastră. Ia cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a 
transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu

a

un sincer si călduros salut și cele 
mai bune urări de sănătate si succe
se din partea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen un salut căl
duros si cele mai bune urări de 
succese în întreaga sa activitate si 
multă sănătate.

A avut loc apoi o convorbire care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

SOLEMNITATEA DECORĂRII
tovarășei Lina Ciobanu

cu prilejul aniversării zilei de naștere 
DECRET PREZIDENȚIAL PRIVIND CONFERIREA 

„ORDINULUI MUNCII" CLASA I
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii

partidului și statului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate in patria noastră, cu prilejul
aniversării zilei de naștere,

Președintele Republicii Socialiste România 
t ea z ă :

Articol unic. — Se conferă „Ordinul 
clasa I tovarășei Lina Ciobanu.

NICOLAE CEAUȘESCU
ședințele Republicii Socialiste România

decre-

Muncii'

Nicolae Ceausescu si Antonio Ramalho Eanes

cale pașnică a conflic-

convorbirilor s-a subli- 
două țări, ca state euro-

Joi dimineața. Ia Palatul Re
publicii. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a înminat președintelui 
Republicii Portugheze, generalul An
tonio Ramalho Eanes. Ordinul 
..Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa 1. în semn de prețuire si 
al bunelor relații dintre România si 
Portugalia.

Șeful statului portughez a mulțu
mit călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înalta, distincție ce 
i-a fost conferită.

Cei doi președinți au reluat apoi 
convorbirile oficiale consacrate exa-

minării problemelor actuale ale vieții 
internaționale, reafirmind principiile 
și orientările fundamentale ale poli
ticii externe a României si a Portu
galiei.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea aplicării in raoortujile din
tre toate statele â principiilor fun
damentale ale relațiilor internațio
nale : respectarea independentei si 
suveranității naționale, a integrității 
teritoriale, egalității depline în drep- ‘ 
turi. neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc, nerecurgerea la 
tortă sau la amenințarea cu forța, re

zolvarea pe 
telor.

In timpul 
niat că cele 
pene, acordă, in mod firesc, o mare 
atenție înfăptuirii securității pe con
tinent. . A fost reliefată necesitatea 
intensificării eforturilor pentru trans
punerea efectivă în viată a tuturor 
prevederilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, pentru impul
sionarea colaborării neîngrădite între 
statele europene. S-a arătat că edifi
carea unei securități reale în Europa 
și în lume impune trecerea la adop-

și doamna Maria Manuela Ramalho Eanes
Președintele Republicii Socialiste 

România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, joi, 
președintele Republicii Portugheze, 
„eneralul Antonio Ramalho Eanes, 
și doamna Maria Manuela Ramalho 
Eanes, în cadrul unui dineu, des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Cu acest prilej, cei doi șefi de 
stat au continuat schimbul de păreri 
privind dezvoltarea 
mâno-portugheze pe planuri 
tipie, precum și în legătură cu 
sferă largă de probleme actuale 
vieții internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
Antonio Ramalho Eanes au subliniat 
cu satisfacție că evoluția ascendentă, 
rodnică, a relațiilor " ' ”
și Portugalia a fost 
lată, în ultimii ani, 
înțelegerile stabilite 
logului la nivel înalt de la București 
și Lisabona. De ambele părți au fost 
relevate progresele obținute în dez
voltarea accelerată a conlucrării pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte importante

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 

cu

colaborării ro- 
mul- 

o 
ale

Și

dintre România 
puternic stimu- 
de acordurile și 
cu ocazia dia-

domenii de activitate, în spiritul și 
pe baza Tratatului de prietenie și 
colaborare româno-portughez. în 
același timp, s-a considerat că po
tențialul economic în creștere al 
României și Portugaliei oferă premise 
favorabile pentru extinderea și di
versificarea în continuare a colabo
rării bilaterale, pe temeiul egalității 
în drepturi și respectului reciproc. A 
fost manifestată hotărîrea comună 
de a se pune pe deplin în valoare 
aceste posibilități, de a se promova 
forme cit mai variate și eficiente de 
colaborare, de a se iniția noi acțiuni 
de cooperare industrială între cele 
două țări, precum și pe terțe piețe, 
de a spori volumul schimburilor co
merciale, contactele pe tărîmul știin
ței și tehnicii, al învățămintului și 
culturii. S-a apreciat că amplificarea 
conlucrării multilaterale dintre Româ
nia și Portugalia contribuie la pro
gresul economiilor țărilor noastre, 
este în folosul și spre binele ambe
lor popoare, al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii între națiuni.

Totodată, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho 
Eanes au reafirmat voința României

și Portugaliei de a conlucra tot mai 
strîns pe plan extern, de a acționa 
împreună pentru continuarea și în
tărirea cursului destinderii, pentru 
democratizarea vieții internaționale, 
pentru afirmarea unei politici noi, de 
colaborare egală între națiuni, pen
tru statornicirea unui climat de pace, 
securitate și cooperare în 
în lume, pentru triumful 
de libertate, independență 
ale tuturor popoarelor.

Europa și 
idealurilor 
și progres

tarea fără lntirziere a unor masuri 
practice și cliciente pe calea înfăp
tuirii dezarmării generale sub control 
internațional, pentru incheierea de 
înțelegeri privind încetarea cursei 
înarmărilor convenționale si nuclea
re. reducerea arsenalelor și efective
lor militare si a cheltuielilor de înar
mare — factori esențiali pentru rea
lizarea destinderii, colaborării și pă
cii. în acest cadru a fost evidențiată 
importanța deosebită a pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid din 
1980.

S-a relevat că România si Portu
galia se pronunță pentru promovarea 
pe scară largă a tratativelor politice, 
pașnice, ca unic mijloc de reglemen
tare a diferendelor dintre state, pen
tru înlăturarea folosirii forței sau 
amenințării cu forța din viata inter
națională.

S-a apreciat, de asemenea, că una 
din problemele fundamentale ale 
epocii noastre o reprezintă lichidarea 
fenomenului subdezvoltării. redu
cerea decalajelor economice existente 
între țări, făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
asiguriț progresul mai rapid al tutu
ror statelor si îndeosebi al celor ră
mase în urmă, precum 
economică mondială.

De ambele părți s-a 
problemele complexe 
omenirea trebuie să fie rezolvate cu 
participarea, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent de mări
mea sau orînduirea lor socială.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă si înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a 
tr-un cadru festiv, 
Ciobanu, membru 
Politic Executiv al 
ministrul industriei ușoare. „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate

înminat. joi, in- . 
tovarășei Lina 

al Comitetului 
C.C. al P.C.R.,

în patria noastră, cu prilejul ani
versării zilei de -naștere.

La festivitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă. Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
țan, Gheorghe Radulescu. 
Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Ion Coman, Miu Dobrescu, 
Fazekas, Mihai Gere, Vasile Patili-

Ion Pă- 
Leonte 
Andrei, 

Ludovic

Winter.neț, Ion Ursu, Richard 
rin Vasile.

Luind cuvîntul, tovarășa 
Ciobanu a mulțumit cu recunoștință 
pentru înalta distincție ce i-a fost 
acordată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat cu căldură pe sărbătorită.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au adresat, de asemenea, 
calde felicitări tovarășei Lina 
Ciobanu, urindu-i multă sănătate, 
fericire, noi succese în activitatea sa.

Lina

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

si stabilitatea

considerat că 
ce confruntă

Astăzi, posturile 
direct :

• în jurul orei 9,30 : solemnitatea semnării documentelor 
oficiale româno-portugheze ;

• în jurul orei 11,45 : ceremonia plecării președintelui Re
publicii Portugheze, generalul Antonio Ramalhi ’ " 
împreună cu doamna Maria Manuela Ramalho Eanes, a 
făcut, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
o vizită oficială în tara noastră.

de radio și televiziune vor transmite

1,43 : ceremonia plecam președintelui Re
generate Antonio Ramalho Eanes, care,

Stimată tovarășă Lina Ciobanu,
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al 

partidului, al Consiliului de Stat, 
al guvernului, precum și al meu, 
doresc să-ți adresez cele mai calde 
felicitări cu prilejul zilei de naș
tere, precum și cu prilejul acor
dării unei înalte distincții, un inalt 
ordin al Republicii Socialiste Româ
nia.

Acordarea acestui ordin consti
tuie o apreciere pe care partidul 
o dă activității pe care ai desfășu
rat-o ca activistă de partid, pe care 
o desfășori acum în conducerea de 
partid, în cadrul guvernului, ca 
ministru al industriei ușoare.

într-adevăr, problemele multiple 
pe care trebuie să le soluțio
năm pentru realizarea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, a 
obiectivelor actualului plan cinci
nal cer eforturi susținute, abnega
ție, fermitate, hotărîre pentru a 
asigura ca în toate domeniile și, 
deci, și în sectorul pe care îl con
duci acum — al ihdustriei ușoare

— să înfăptuim neabătut toate 
prevederile privind dezvoltarea 
producției bunurilor de consum, în 
vederea satisfacerii în cele mai 
bune condiții a cerințelor oameni
lor muncii.

Avem, desigur, rezultate bune în 
toate sectoarele și, deci, și în a- 
cest sector important. Mai avem 
însă multe de făcut și acordarea 
acestei înalte distincții trebuie să 
constituie un îndemn pentru a 
munci mai bine, desigur împreună 
cu întregul colectiv de conducere, 
cu toți oamenii muncii din indus
tria ușoară, în vederea înfăptuirii 
programului de dezvoltare a aces
tei ramuri.

Partidul nostru și-a asumat mi
siunea de a îndeplini rolul de forță 
politică a întregii noastre societăți. 
Ca membru al Comitetului Politic 
Executiv, deci al conducerii su
preme de partid — și, de fapt, și 
de stat, ținînd seama de rolul pe 
care îl are partidul nostru în so
cietate — va trebui să acționezi ca 
și pînă acum, împreună cu între
gul nostru colectiv, pentru a putea

în timpul reîntîlnirii de ieri, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească
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Președintele Nicolae Ceaușescu înminează președintelui Antonio Ramalho Eanes Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I

să înfăptuim neabătut Programul 
Congresului al XI-lea.

Să facem totul pentru a întări 
continuu forța și unitatea partidu
lui, pentru creșterea rolului său 
de conducător politic în toate 
sectoarele, pentru a uni eforturi
le tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, in înfăp
tuirea obiectivelor trasate de Con
gresul al XI-lea. De asemenea, a- 
vem obligația să facem totul pen
tru a înfăptui neabătut hotăririle 
Congresului al XI-lea în ceea ce 
privește relațiile internaționale, a- 
tit relațiile cu țările socialiste, cit 
și cu partidele comuniste și mun
citorești, de a veghea neabătut ca 
hotăririle Congresului — care a- 
rată că în nici o împrejurare nu 
trebuie să ne lăsăm angajați în 
blamarea sau criticarea altor țări 
și partide — să fie respectate cu 
sfințenie. Avem cu toții obligația și 
trebuie să facem totul pentru a 
contribui la depășirea divergențe
lor și neînțelegerilor dintre unele 
țări socialiste, la întărirea unității 
și solidarității lor, a unității miș
cării comuniste și muncitorești. 
Trebuie, totodată, să acționăm cu 
fermitate pentru afirmarea politi
cii de destindere, de pace, pentru 
înfăptuirea securității europene, 
pentru noua ordine economică, 
pentru dezarmare, pentru reali
zarea unor relații noi, bazate pe e- 
galitate. pe respect al independen
ței și suveranității, pe neamestec in 
treburile interne.•

In acest spirit trebuie să acțio
neze neabătut Comitetul Politic E- 
xecutiv al Comitetului nostru Cen
tral. Apreciem contribuția pe care 
o aduci ca membru al acestui or
ganism și, fără nici o îndoială, vei 
face totul și în viitor pentru a con
tribui la înfăptuirea liniei genera
le a partidului nostru.

Nu doresc să mă 
mai pe larg la alte 
activității noastre.

încă o dată doresc 
cele mai calde felicitări, să-ți urez 
în numele nostru, al tuturor, multă 
sănătate, multă fericire, putere de 
muncă și succese in întreaga acti
vitate.

La mulți ani ! (Aplauze).

opresc acum 
probleme ale

să-ți adresez

Cuvîntul tovarășei>

Lina
ÎN PAGINA A V-A
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Șapte tineri I

zzEDUCAȚIE INSEAMNA CONLUCRARE"

I
I
I
I
I
I
I
I

curajoși
Se lăsase seara, iar cei 18 elevi 

de la Școala generală nr. 2 din 
orașul Bălan, județul Harghita, 
care plecaseră in dimineața zilei 
in excursie. împreună cu profe
soara lor, nu se întorseseră încă 
acasă. Șapte schiori de la clubul 
sportiv „Ilășmașul" au plecat in 
căutarea copiilor. Așteptare în
cordată.' Orele treceau greu. 
Apoi noaptea toată... A doua zi, 
dimineața, pe potecile înzăpezi
te ale Hășmașului Mare, au a- 
părut doi dintre cei 7 tineri. A- 
duceau vestea că elevii rătăciți 
în zona Pietrei Singuratice au 
fost găsiți Și găzduiți la căldură 
in casa unui gospodar. Părinții 
lor ne-ău rugat să consemnăm 
numele celor șapte tineri curajoși 
din Bălan. O facem cu plăcere. 
Ei sint : Victor Mureșan, Janos 
Nuber. Tuliu Pop, Aurel Vlaic, 
loan Ciocan. Iosif Benedek și 
Nicolae Hîrtopan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Unde ne sînt I
I vînătorii ? I
I
i ne

I

I
I
I
I

O întrebare pe care și-o pune 
și ne-o pune corespondentul 
nostru voluntar, doctorul Ion 
Micuț, din Curtea de Argeș. „O- 
dată cu încălzirea vremii
scrie el — urșii au terminat hi
bernarea și au început- să iasă 
din bîrloguri Înfometați, ei dau 
tircoale satelor și ogrăzilor gos
podarilor. Zilele trecute, in 
comuna Mușetești — Argeș o 
ursoaică a dat iama prin ani
malele șl păsările unor săteni. 
Și, in timp ce alde Moș Martin 
a început să-și facă de cap, 
pare că au intrat vînătorii 
hibernare".

Cine-i trezește ?

se 
în

I Instructor

I neinstruit

i
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

— Dacă vreți să nu comiteți 
niciodată nici un accident, să 
respectați cu strictețe ' toate re
gulile de circulație, iar .dacă-sin-, 
teți la volan să nu puneți nici 
fir de băutură in gură !

Așa le spunea mereu și mereu 
elevilor săi Ioan Sumuțducan,

, maistru instrnțtvr ilm'SCțiSlg de 
șoferi amatori ‘âm ornșuPDef. Șt • 
bine făcea că le spunea ce le 
spunea.

Dar ■ una spunea și alta fă
cea ! Intr-o zi, un echipaj 
al miliției l-a depistat la volanul 
propriului autoturism sub in
fluenta alcoolului. Urmarea : 
suspendarea permisului de con
ducere și anularea autorizației 
de instructor.

1
I
I
1
I
I
I

I
I

Atentie,
bătrîni!

I
I

I 21

I
I
I
I
I
I
I

S-a întimplat miercuri, 
martie, pe șoseaua Colentina, 
la o trecere marcată pentru 
pietoni. Prin porțiunea de_ șo
sea anume rezervată, un bătrin, 
Gheorghe Dragnea. șe angajase 
in traversarea, regulamentară, 
a străzii. Dar n-a mai apucat să 
ajungă pe partea cealaltă. Un 
tramvai de pe linia 1 l-a izbit 
și l-a trintit la pămint. A fost 
internat urgent in spital. Tram
vaiul era condus de Vasilica 
loniță, tinără nu numai ca 
virstă (27 de ani), ci și in mese
rie : obținuse permisul de con
ducere la începutul acestui an.

O coincidență nefericită a fă
cut ca. in aceeași zi, un alt 
tramvai, de pe linia 2, manipu
lat spre înapoi, să accidenteze 
pe Calea Ciulești tot o persoa
nă in virstă. de data aceasta o 
bătrină.

Ambele cazuri se află in 
cctare.

cer-

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

In liniștea I

I
I
I
I
I
I
I

nopții
Sint cheflii și cheflii, 

unul, cind întrece măsura. înce
pe să vorbească vrute și nevrute 
sau e vesel nevoie mare. Altul 
plinge sau caută cearta cu lumi
narea, cintă din toți rărunchii, 
deși e afon, sau tace ca peștele. 
Nimic din toate astea nu-l ca
racterizează pe S.L. din Craiova. 
..Plăcerea" lui e Ca. in drum 
spre casă, la miezul nop
ții, să se oprească din loc in 
loc și să bată in geamu
rile oamenilor. Ce importantă 
are că-i trezește din somn ? Sau 
poate tocmai asta l-o fi „amu- 
zind" ? Cert e că. surprins in a- 
ceastă postură de paznicul de 
noapte Mircea Glagoreanu. a 
fost dus la miliție și amendat 
pentru tulburarea liniștii publi
ce. După care s-a... liniștit și el.

Cite

cintă din toți rărunchii,

I

I Poate acum
I
I
I
I
I
I

După ce fusese condamnat de 
citeva ori pentru diferite furti
șaguri, Dumitru Căldărar s-a 
hotărit să-și schimbe numele, 
„intii numele și pe urmă pur
tarea" — a zis el. Noul nume : 
Dumitru Vas. Noul loc de mun
că : întreprinderea de transpor
turi auto Petroșani. Totul se 
părea că merge... ca pe roate. 
Intr-o zi, prOfitînd de faptul că 
un autocamion fusese parcat in
tr-un loc mai dosnic, l-a pornit 
și a plecat la o plimbare care 
s-a terminat intr-un... stilp. 
Schimbarea numelui nu i-a fo
losit. E nevoie de o altă schim
bare. Poate de acum încolo.

Se amintește des, atunci' cînd e 
vorba de îndatorirea comuniștilor cu 
stagiu și experiență de a insufla ti
nerilor trăsăturile profilului etic co
munist.. de transmiterea ștafetei. îsi 
păstrează oare această expresie ca- 

și de cu- 
politico- 
mai bo-

pacitatea de surprindere — 
prindere — a unei realități 
morale ce tinde a deveni tot 
gată și mai complexă ?

— Dacă veți Cerceta cu 
măcar citeva dintre faptele 
trează relațiile dintre comuniștii mai 
virstnici si noile promoții venite în 
cadrul colectivului nostru — își ex
prima opinia tovarășul Vasile Mora- 
ru, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „Metalotehnica" 
din Tg. Mureș — veți înțelege că e 
vorba de ceva mult mai profund, de 
ceea ce aș numi educația prin con
lucrare. adică, in fond, de insuflarea 
spiritului eticii comuniste în însuși 
procesul muncii comune 
țic...

Ne-am oprit la formația 
lare care funcționează în 
torului mecano-energetic si care și-a 
luat drept îndrumar o deviză menită 
a defini clar climatul instaurat aici : 
„a munci si a trăi în chip comunist". 
Din acest colectiv — care a devenit, 
în felul lui. un simbol al tilcurilor 
noi ce se atribuie, in perimetrul uzi
nei. ..transmiterii ștafetei" — fac 
parte 20 de tineri și 8 vîrstnici (de alt
minteri. insăsi noțiunea de „virstnic" 
are aici lin sens destul de labil, deoa
rece media de virstă pe întreprindere

atenție 
ce ilus-

în produc-

de autouti- 
cadrul sec-

e în jur de 24 de ani 1). Comuniști cu 
o competentă profesională recunoscu
tă. întemeiată oe ani îndelungați de 
muncă asiduă și pe' o perseverentă 
acumulare de cunoștințe, ca maistrul 
Carol Tordai. șeful formației, sau ca 
muncitorii de înaltă calificare Iulian 
Porfir. Vasile Gașpar. Geza Hamar, 
sint tot timpul inconjurati de chipuri 
tinerești,

— Nu toti tinerii din formație

de muncă asiduă, 
fluxul viu al ideilor 
poate măsura și prin

i

tr-o atmosferă 
străbătută de 
ingenioase, șe . 
roadele, concrete pe care le intruchi- . 
pează economiile de 
valută obținute prin 
mai în anul trecut, 
mare randament.

Dar să nu uităm 
a devizei adoptate 
care îsi propune nu numai să mun-

a

milioane de lei 
realizarea, nu- 

30 de utilaje da

și cealaltă latură 
de acest colectiv.

„Metalotehnica“ 
din Tg. Mureș

ne spune inginerul Dănuț Cireș, se
cretar adjunct al comitetului organi
zației U.T.C. — au. fost de la început 
ceea ce s-ar putea numi „pasionați 
ai noului". Pare paradoxal, dar tre
buie s-o spunem că această pasiune 
e. de fapt, un semn al maturizării, 
care vine odată cu dezvoltarea unor 
trăsături etice, cum 
birui rea greutăților, 
neajunsurile.

Se spune — si ne 
că orice strădanie se judecă după un 
unic criteriu : rezultatele. Iar stră
dania de a face din această formație 
un autentic colectiv comunist, in ca
drul căruia procesul de educație a 
tinerilor muncitori se desfășoară în-

sînt dîrzenia în 
neimpăcarea cu

bună dreptate —

ceașcă, ci si să trăiască in chip co
munist. Ceea ce înseamnă. în lim
bajul cotidian al faptelor, că tinerii 
din formație s-au bucurat de îndru
marea de frați mai mari si mai ex
perimentați a comuniștilor nu numai 
între zidurile uzinei, ci și la cămi
nele de nefamilisti. unde locuiesc 
unii dintre ei. sau acasă. în tinerele 
familii pe care alții si le-au înjghe
bat de curînd. „Nu e vorba de dădă
ceală sau de adoptarea unor «aere» 
de mentori — ne spunea tînărul loan 
Negrea, 
membru 
măsură.
arătat-o ....... .. . .... ..
dru Feher. Comuniștii ne-au invitat

devenit nu de multă vreme 
de partid datorită, in bună 

grijii de zi cu zi ne care i-a 
maistrul comunist Alexan-

Cit de urgent răspund la solicitările
cetățenilor serviciile publice de... urgentă?»

• Rezultatele unui test întreprins la Bacău • „S-a spart țeava din baie ? Faceți o cerere 
scrisă" • Meseriași care nu se deplasează decît cu taxiul • Dacă vi s-a spart geamul, 
duceți-vă cu cerceveaua la atelier, pentru că nu toți puteți să fiți vicepreședinți ai U J.C.M.

in ansamblul măsurilor luate pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai al populației. în acest an. în comparație cu ceilalți indicatori 
ai economiei naționale, sectorul serviciilor publice urmează să înre
gistreze — potrivit indicațiilor conducerii partidului, ale secretarului 
său general — cel mai dinamic ritm de dezvoltare. Una din activi
tățile importante în acest domeniu o constituie prestarea serviciilor 
de urgentă la domiciliul cetățenilor. Aceasta este și tema anchetei- 
noastre întreprinse în municipiul Bacău.

— Unu : luați o coală de hîrtie ; 
doi : căjitați un pix ; treiJ fiți atdbți 
și notați cererea pe care trebuie s-o 
faceți. „Tovarășe director, subsem
natul... domiciliat în strada... la nu- 

x mărul... Vă rog respectuos să aveți.? 
r . amabilitatea de a aproba venirea 

'unui meseriaș la domiciliul meu pen
tru a închide apa Care-mi inundă 
casa și, pentru a repara țeava spar
tă". Semnați, puneți data și aduceți 
cererea la sediu : strada Trot.uș 5.

— Și cînd vine meseriașul ?
— Păi. pe la începutul săptăminii 

viitoare ați scăpat de necaz.
în ce ne privește, noi nu avem 

nici un „necaz". în calitate de 
clienți, vrînd să aflăm cît de prompte 
sint serviciile de urgență la Bacău, 
am dat telefon la dispeceratul tn- 

. treprinderii locale de gospodărie co
munală (I.J.G.C.L.). cerînd să ni se , 
repare țeava spartă de la baia din 
casă. înainte însă de a apela la 
I.J.G.C.L., mal încercasem și la co
operativa „Constructorul" :

— Ni s-a spart țeava... începem 
noi să relatăm la telefon.

— îmi pare rău, dar meseriașii 
noștri nu lucrează după-amiaza —- 
ne explică ofițerul de serviciu.

— Și acum, dacă țeava s-a spart 
în afara programului pe care-1 aveți 
dumneavoastră,

— Sunați la 
(Adică, voia să 
la dispeceratul 
de gospodărie 
meseriașii de acolo 
Răspund la telefonul 3 16 08.

Formăm 3 16 08. De la celălalt capăt 
al firului de telefon ne răspunde un 
dispecer :

— Nu ne ocupăm dețevili; interi
oare. Sunați la „Constructorul".

Adică la cooperativa unde mai 
sunasem.

— Atunci — continuă dispecerul
— încercați la I.J.G.C.L. Dar pină 
vin meseriașii, vă dau un sfat : ieșiți 
cu lanterna în stradă.
de canal de la căminul 
riti treptele de acolo, 
netul si închideți apa...

Ar fi greșit, desigur, să se creadă 
că la Bacău toate serviciile de ur
gență funcționează ca în acest'- caz 
cu țeava spartă. Pe parcursul tes-

tului nostru am fost in situația să 
notăm si promptitudinea Unor mese
riași de la gaze (Costică Pătlăgică), 
de la rețele electrice (Ion Focsăneanu 
și Ion Anitei). ca si a lucrătorului de 
la. deranjamente telefonice,.jGo.n.ștan- 
fiii Cerbii.

Ne contiriUăm testul. . Sunăm Ia 
3 70 61. — atelierul de reparat tele
vizoare din cadrul cooperativei meș
teșugărești „Tehnica".

— Nu ne mai merge televizorul...

Pentru continua 
îmbunătățire a activității 
de servire a populației

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

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii" ț

noi ce facem ? 
castelul de apă. 

spună interlocutorul, 
de apă al Grupului 
comunală). Poate că 

vă vor ajuta.

căutați gura 
de apă. cobo- 
căutatt robi-

Funcția 
nu admite nici un 
fel de derogări

a

ai 
ju- 
ju-

și 
In 
re-

Pentru verificarea 
unei scrisori, referi
toare la o seamă de 
nereguli și abuzuri co
mise de cadre de con
ducere din comuna 
Albești — Vaslui,
fost constituit un co
lectiv de activiști ai 
Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.. 
consiliului popular 
dețean. ai Uniunii 
dețene a C.A.P. 
Băncii agricole, 
răspunsul trimis
dacțlei — e adevărat, 
cu o intirziere de ci
teva luni peste terme
nul legal — se men
ționează că. in urma 
cercetărilor întreprin
se. s-au constatat ur
mătoarele : primarul 
comunei Albești, pre
ședintele C.A.P. și 
alte cadre de conduce
re din localitate au 
luat in folosință su
prafețe de teren mult 
mai mari decit cele la 
care aveau dreptul 
potrivit prevederilor 
statutului C.A.P.: so
ția primarului si alti

— Faceți o comandă la taxime
tre...

— Pentru ce ? — întrebăm.
— Să venim să vă reparăm tele

vizorul. doar nu vă închipuiți că noi 
o să mergem pe jos.

— Dar cu autobuzul nu puteți 
veni ?

— Numai cu taxiul. Vă convine — 
bine, nu 
brațe la 
păcate.
— n.n.).

Testul
de termoficare de la I.J.G.C.L. 
cerut să ni se înlăture defecțiunea 
la un calorifer. Rezolvarea cererii 
respective a fost programată peste... 
3 zile. La unitate; de reparat fri
gidere lipsește telefonul la care cli- 
entii să anunțe detectarea instalații
lor (deși atelierul s-a mutat la 
noua adresă de mai bine de o jumă
tate de an). La unitatea de montat 
geamuri, meseriașii nu se deplasează 
la domiciliul clientilor. La ateliere
le de reparat autoturisme, «părtinind 
de A.C.R. și „Dacia-service". telefo
nul nu răspunde după-amiaza. iar la 
atelierul cooperației nu se asigură 
trftctarea mașinilor rămase în pană.

A doua zi după efectuarea testului 
am sesizat cazurile conducerii unită
ților la care apelasem în ziua prece-

— aduceți televizorul în 
atelier (cum procedează, din 
toți băcăuanii în prezent

continuă. La dispeceratul
" am

dentă. Iată, pe scurt, cele consem
nate :

Mihai Suditu, președintele coope
rativei „Constructorul" : „Sîntem o 
cooperativă nou înființată (de mai 
bine de un an I! - n.n.) și nu ne-am 
pus încă la

Gheorghe 
I.J.G.C.L. : 
ne criticați, 
este nejustificată și vom lua 
rile de rigoare".

Teodor Ispas, președintele 
rativei „Tehnica" : „Reveniți 
citva timp și veți vedea că băcă
uanii vor fi mulțumiți de serviciile 
noastre. Vom reorganiza activitatea 
de reparat televizoare, vom dota 
auto-service-ul cu o mașină de trae- 
tare și im ■ atelier mobil de inter- 
vențif. iar la unitatea de reparat 
frigidere și obiecte casnice vom 
insista să se monteze mai repede 
telefonul de care este nevoie".

In încheiere, am avut o discuție și 
cu factori de răspundere din cadrul 

ÎUniunii județene Bacău a cooperației 
meșteșugărești — instituție care 
coordonează principalele unități lo
cale de servire publică. Cu planuri 
de măsuri pe masă, cu studii și multe 
alte documente, tovarășii din con
ducerea U.J.C.M. au căutat să ne 
demonstreze preocuparea coopera
ției pentru dezvoltarea activității de 
servire a populației, pentru diverslfi- 
.carea si sporirea calității acesteia. 
Atit de convinși păreau a fi interlo
cutorii noștri de ceea ce spuneau, 
dncit ai fi crezut — dacă nu cunosteai 
realitatea de pe teren — că doar 
jsleagul dc fruntași le mai lipsește.

— Știți — na spune la un moment 
dat vicepreședintele U.J.C.M.. T. Hof- 

iman — mă mir de ce v-au cerut să 
.duceți rama ferestrei la atelier. 
ACum citva timp am avut și eu ne
voie de un geam la bloc, dar au 
venit cu el acasă.

Vă credem, tovarășe vicepreședin
te. dar nu toți băcăuanii sint vice
președinți la U.J.C.M. 1

...Bacăul numără aproape 130 000 
locuitori. Odată cu dezvoltarea eco
nomică a localității, cu măsurile de 
ordin general privind creșterea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
sporesc 
față de unitățile de servire publică.. 
Sporesc cerințele pentru o 
civilizată, pentru satisfacerea 
țiplelor solicitări legate de 
zilnic. De aici și necesitatea îmbu
nătățirii activității tuturor unități
lor și lucrătorilor din sectorul ser
viciilor publice.

Mihai IONESCU

punct cu organizarea'1.
Crivei, director 

„Aveți tot dreptul 
Lipsa de promptitudine 

măsu-

al 
să

coope- 
peste

și pretențiile băcăuanilor

servire 
mul- 
traiul

membri cooperatori 
au cultivat pepeni in 
cadrul cooperativei a- 
gricole pe o suprafață 
de 5 ha, în anul 1977. 
și de 
1978,
S-ci 
du-se 
1976 ; 
nar deține 
de oi mult mai mare 
decit. prevede statutul 
C.A.P. Analizind aces
te fapte, secretariatul 
comitetului județean 
de partid l-a sancțio
nat pe Octavian Das- 
călu. secretarul comi
tetului comunal de 
partid și primarul co
munei Albești, cu vot 
de blam.. El a fost-, 
totodată, obligat să 
restituie C.A.P, suma 
de 3 590 lei. reprezen- 
tind contravaloarea 
producției obținute ne 
terenul deținut ilegal 
și a 160 norme atri
buite pe nedrept so
ției sale. De aseme
nea. plenara comite
tului comunal 
partid Albești 
sancționat cu vot de 
blam pe Grigore 
Ichim. președintele 
C.A.P.. și cu mustrare 
pe medicul veterinar 
Cornel Rotaru. șeful

1.20 ha. in anul 
iar retribuuea 
făcut incălcin- 

Legea nr. 27/ 
medicul veteri- 

uri număr

de
l-a

fermei zootehnice. Ei 
au fost in același 
timp obligați să plă
tească cooperativei 
contravaloarea produ
selor realizate Pe lo
turile cultivate contrar 
prevederilor statutu
lui. iar medicul vete
rinar să înstrăineze a- 
nimalele deținute in 
plus.

Cauza era, 
de fapt, 

indisciplina
In scrisoarea adre

sată redacției. Aftenie 
Rus susținea că este 
neîntemeiată mutarea 
sa de la secția „linia 
fină" la laminorul de 
800 mm din cadrul 
Combinatului siderur
gic Hunedoara. El cali
fica măsura drept per
secuție 
tului că 
grupelor 
criticat 
negative 
sirea forței de muncă 
in secție. In scrisoare 
el solicita sprijin in 
vederea discutării Ca
zului său in colectivul 
din care a fost mutat.

Din răspunsul Co
mitetului municipal

datorită fap- 
in adunările 
sindicale a 

unele aspecte 
privind folo-

Hunedoara al P.C.R.. 
vizat de un secretar al 

- comitetului județean 
de partid, se desprind 
insă cu totul alte con
cluzii. în urma cerce
tărilor efectuate s-a 
constatat că A. R. a 
fost mutat disciplinar 
din secția „linia Lnă“ 
nu pentru că ar ti cri
ticat conducerea sec
ției. ci in scopul creării 
unul climat prielnic 
de lucru în cadrul ri
ch ipei pe care o con
ducea și al secției, al 
întăririi ordinii si dis
ciplinei. In calitatea 
sa de șef de echipă, 
se menționează în răs
puns. el nu manifesta 
interes pentru realiza
rea in bune condiții a 
sarcinilor de plan, nu 
respecta dispozițiile 
conducerii secției și 
ale maiștrilor, intre- 
ținea o atmosferă ne
corespunzătoare la lo
cul de muncă. Activi
tatea sa a fost anali
zată in adunarea atu- 
pei de sindicat a 
schimbului A. „linia 
fină", din care a făcut 
parte, prilej cu 
încă o dată s-a 
ciat. că mutarea 
plinaj-â a lui A. 
altă secție este

care 
apre- 
dtsci- 
R. la 
justă.

la adunările deschise ale organizații
lor de bază, adunări ce au reprezentat 
pentru noi adevărate școli de dezba
tere aprofundată a problemelor, de 
critică si autocritică deschisă, școli 
ale disciplinei de partid. Apoi 'au • 
participat adesea la adunările organi
zației noastre de tineret, deprinzîn- 
du-ne cu exigenta si autoexigență. Ca 
să nu mai vorbim de faptul că aii 
luat parte, alături de noi, la un șir 
de manifestări cultural-artistice. ceea 
ce a prilejuit discuții pasionate, pre
lungite nu o dată și în pauzele de 
prinz ale zilelor următoare. Toate a- 
cestea ne-au făcut să le simțim, cum 
s-ar zice, umărul în toate împrejură
rile, ne-au îndemnat să le cerem 
uneori părerea în anumite probleme 
mai delicate ale vieții personale, 
ne-au îmboldit să le urmăm adesea 
exemplul, și, la urma urmelor, ne-au 
«contaminat» cu felul lor de a munci, 
de a fi, de a vedea viața".

Firește, „transmiterea ștafetei" are, 
ce! mai adesea, un caracter indivi
dual, se desfășoară „de la om la 
om".

— Pornind de la un astfel de con
siderent — sublinia tovarășul Erwin 
Antal, secretarul organizației de bază 
de la sculărie — biroul organizației 
noastre a ajuns la concluzia că această 
înriurire nu poate fi lăsată nici ea la 
voia intîmplării. De aceea, noi am 
făcut o repartizare rațională a răs
punderilor concrete pentru modelarea 
trăsăturilor înaintate ale tinerilor, in- 
credințind pe fiecare muncitor nou 
venit de ne băncile scolii profesionale 
unui comunist „cu stagiu", care infor
mează periodic despre felul cum iși 
duce sarcina la îndeplinire. Printr-o 
asemenea „diviziune" a muncii peda
gogice. un comunist cu multă expe
riență și cu tragere de inimă în a- 
ceastă direcție, ca Traian Diac, fost 
in urmă cu ani el Însuși secretar al 
organizației U.T.C.. a izbutit să ridice 
în jurul lui ne uteciștii Valentin Ol- 
teanu si Ovidiu Șamșudean. care au 
ajuns nu numai frezori de inaltă cla
să. dar si activiști obștești oe care se 
poate pune bază...

La toate cele bune și foarte bune 
constatate despre munca de educare a 
tinerilor de la „Metalotehnica" s-ar 
cuveni adăugată insă și o observație 
critică ne care o supunem atenției 
comitetului de partid din uzină : prea 
putină preocunare se remarcă pentru 
îmbogățirea bagajului cultural si lăr
girea orizontului spiritual al tinerilor 
de aici. Si nu s-ar putea afirma că 
nu vădesc interes pentru asemenea 
lucruri : multi dintre ei ne-au mărtu
risit dorința de a li se asigura con
dițiile prielnice — cel puțin la fel de 
prielnice ca și pentru evoluția echi
pei de fotbal a întreprinderii I — in 
vederea vizionării unor spectacole de 
calitate, participării la dezbateri lite
rare (eventual în cadrul unui cenaclu 
sau cerc literar care să reunească ta
lentele existente în uzină), audierii 
unor expuneri pe teme privind istoria 
tării, cele mai noi cuceriri ale șftin- 
tei etc.. , .

Evident,’ satisfacerea unor astfel de 
ddleante n-ar face decît să confere o 
și mai temeinică împlinire unei 
actlvițăți educative care transformă 
binecunoscuta metaforă a „transmi
terii ștafetei" într-o realitate com
plexă cu sensuri și rezonanțe pro
funde în viața de zi cu zi a harnicu
lui colectiv din orașul de pe Mureș.

Victor BÎRLADEANU 
Gheorqhe GIURGIU
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— Dacâ ziceți câ reparația este 
urgentă, de ce nu ne-ați făcut cere
rea cu 2—3 zile înainte de ivirea 
defecțiunii ?!

Desen de EUGEN TARU

Pe ogoarele |udețului Ilfov se insâmințeazâ ultimele suprafețe cu culturi 
din prima epocă, in fotografie : un aspect din timpul lucrârilor la C A P. 

Petrâchioaia Foto : E. Dichiseanu

Timpul frumos în toată țara impune

MAXIMĂ CONCENTRARE 
DE TORȚE LA SEMĂNAT
• Mai sînt de însâmînțat 570 000 hectare cu culturi 

din prima epocă.
• Fiecare zi cîștigată acum la semănatul sfeclei de 

zahăr înseamnă un spor de producție la hectar.
• In 11 județe a început insămînțarea florii-soarelui

— lucrare ce urmează să se extindă și în alte zone.
• Două cerințe importante: prevenirea pierderii 

umezelii din sol și economisirea carburanților.
® Consiliile unice agroindustriale să acționeze ope

rativ, cu răspundere pentru rezolvarea multiplelor 
probleme pe care le ridică acum intensificarea Iu- -
crărilor de sezon.

Primăvara s-a instalat in toate 
drepturile ei. La 21 martie, cind a 
început acest anotimp si din nunct 
de vedere astronomic, in nartea de 
sud a tării a plouat, iar de ieri 
cerul este senin si vremea căl
duroasă face ca arborii, plantele, in 
general, să pornească mai puternic 
in vegetație. In asemenea condiții, 
lucrările agricole de sezon trebuie 
intensificate si mai mult.

Firește, ne primul plan al preo
cupărilor oamenilor muncii din 
agricultură se află semănatul cultu
rilor din prima epocă, culturi ale 
căror semințe trebuie să ajungă de- 
.vreme în pămînt — aceasta fiind 
prima condiție de care depinde ob
ținerea de recolte-mari la hectar. 
Știm eu totii că. din punct de ve
dere climatologic. primăvara a 
început mai tirziu decit în alti ani. 

« pst fel încît însămîntările au fost 
declanșate abia din a doua decadă 
a lunii martie. Datorită măsurilor 
luate de comitetele județene de 
partid, de -direcțiile agricole si con
siliile unice agroindustriale, in 
multe zone ale tării au fost obți
nute rezultate bune la semănat. 
Pină ieri, potrivit datelor centrali
zate. la Ministerul Agriculturii, in 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste au fpst însămințate 419 000 hec
tare cu culturi din prima epocă — 
adică 42 Ia sută din suprafața pla
nificată. Exceptind județele nordice 
Si cele din estul Transilvaniei, lu
crările agricole de primăvară se 
desfășoară cu intensitate în toată 
tara. Semănatul culturilor din prima 
epocă s-a încheiat în unitățile agri
cole de stat si cooperatiste din ju
dețul Ialomița, este avansat în 
județele Olt. Tulcea. Dolj. Brăila. 
Ilfov si. se desfășoară intens in 
celelalte județe situate în sudul si 
sud-vestul tării.

Timpul este însă foarte înaintat, 
iar temperatura creste simțitor de 
Ia o zi la alta. De aceea, se impune 
ca lucrările de sezon să fie acce
lerate în toate județele, atit în su
dul cit și în nordul tării. Potrivit 
recomandărilor Ministerului Agri
culturii. prioritate trebuie acordată 
încheierii, grabnice a însămîntării 
sfeclei de zahăr — lucrarea s-a exe
cutat pînă la această dată pe 41 la 
sută din. suprafețele prevăzute. Se
mănatul acestei culturi trebuie 
grăbit, mai ales în județele din 
vestul țării — Arad, Timiș, Bihor

— unde lucrările, deși au început 
de timpuriu, au fost întrerupte din 
cauza Ploilor. De asemenea, trebuie 
însămintate suprafețe mari cu aceas
tă cultură și în județele din Mol
dova. Avînd în vedere că si în 
Transilvania timpul este foarte bun. 
este necesar să se lucreze cu toate 
forțele la însămintarea ovăzului, 
inului pentru ulei si orzoaicei.

Intrucit temperatura creste foarte 
repede, organele de specialitate 
au indicat să fie devansate terme
nele pentru însămintarea diferitelor 
culturi, astfel incit aceste lucrări să 
se incheie mult mai devreme ’ 
decît in alti ani. In mod deosebit 
se cere ca din aceste zile să se 
lucreze cu toate forțele si la semă
natul florii-soarelui. în iudetul Ia
lomița. de exemplu, unde această 
lucrare se desfășoară pe un front 
larg, aproape 11 500 hectare au pri
mit săminta. însămintarea florii- 
soarelui a început si în alte 10 1u- 
dete.

Desigur, pentru a se lucra cu 
toate forțele la semănat, este abso
lut necesar ca activitatea mecaniza
torilor să fie temeinic organizată, 
respectîndu-se două cerințe de mare 
importantă economică : executarea 
unor lucrări de bună calitate si 
economisirea carburanților. în acest 
scop, sectoarele unice de me
canizare din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale, specialiștii din uni
tăți au obligația să aplice cele 
mai potrivite soluții privind fo
losirea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor, alegînd utilajele 
adecvate fiecărei zone si fiecărei 
parcele in parte.

Sarcini deosebite pentru urgen- ( 
tafea semănatului si a celorlalte < 
lucrări de sezon revin organizațiilor 
de partid de la sate, consiliilor 
unite agroindustriale si conduceri
lor unităților agricole. Ele sînt che
mate să dea dovadă de spirit de 
inițiativă si operativitate în rezol
varea problemelor, să urmărească 
folosirea la întreaga capacitate a 
tractoarelor si mașinilor agricole, 
să asigure întronarea unui climat 
de răspundere si disciplină în acti
vitatea mecanizatorilor, cooperato
rilor si specialiștilor, astfel ca in- 
sămintările si celelalte lucrări de 
primăvară să se realizeze in ritm 
susținut si la un nivel calitativ ri
dicat.

■

SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
•-c

recomandindu-i-se să 
dea dovadă de mat 
mult simt de răspun
dere la locul de mun
că. să respecte nor
mele de disciplină și 
să-și realizeze inte
gral sarcinile de pro
ducție. în fata colecti
vului in care a lucrat, 
el și-a recunoscut lip
surile și a renunțat la 
cererea de a reveni la 
echipa pe care a con
dus-o.

Cînd lipsește 
controlul, 

își face loc 
necinstea

Din răspunsul bine 
documentat. trimis 
ziarului de Comitetul 
județean .Bihor al 
P.C.R.. ca urmare a 
soluționării unei se
sizări referitoa’re la 
neregulile și ilegalită
țile constatate in acti
vitatea unor lucrători 
de la depozitul 
de material 
Nușfalău. din 
Întreprinderii
tiere de exploatare si 
■transport Oradea, 
ținem 
șurile 
derea

final 
lemnos 
cadrul 
fores-

re- 
citeva din mâ- 
adoptate în ve- 
inlăturării ric

ajunsurilor existente, 
a îmbunătățirii muncii 
in unițate. S-a hotărit. 
astfel, schimbarea din 
funcție a șefului 
depozit Avram 
lean și a 
său. Petru 
pent-ru deficiențe 
receptionarea și 
tionarea 
lemnos ; trimiterea la 
organele de cercetare 
penală a dosarului pri- 

..• vind întocmirea unor 
foi șl borderouri fic
tive pentru transpor
tul a 130 mc material 
lemnos și recuperarea 
de la cei vinovati a 
pagubei de 8 796 lei 
reprezentînd mano
peră neefectuată. dar 
plătită ; inregistrarea 
în Gestiune a cantității 
de lemn găsite în 
plus ; sancționarea dis
ciplinară, pentru ne- 
exercitarea controlului 
tehnico-operativ. a lui 
Pavel Botezalu. șeful 
sectorului de exploa
tare forestieră Mar- 
ghita, a lui Gheor
ghe Mărieș. contabil- 
șef. și a tehnicienilor 
Felicia Timoc și Vio
rel Novac; de aseme
nea. pentru neajunsuri 
in etebtuarea contro
lului ierarhic superior

de 
Arde- 

ajutorului 
Kirmaier, 

in 
ges- 

materialului

au tost sancționați 
contravențional direc
torul I.F.E.T.-Oradea, 
directorul tehnic și 
contabilul-sef ai aces
tei întreprinderi. S-a 
stabilit, totodată, ca 
depozitul Nușfalău să 
fie încadrat cu perso
nal gestionar cores
punzător. iar conclu
ziile rezultate în urma 
verificărilor întreprin
se să fie analizate in 
organizațiile de 
tid și în consiliul 
menilor muncii 
întreprindere.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Miliția municipiu

lui București : Orga
nele C.F.I. au consta
tat că la întreprinde
rea de fnașini, electrice 
București s-au făcut 
confirmări fictive de 
curse. păfeubindu-se 
avutul obșțeSc cu mii 
de lei. Intrucit s-au 
descoperit nereguli si 
în ce privește asigu
rarea programului de 
lucru de 10 ore pentru 
fiecare autocamion 
pus la dispoziție de 
I. T. A., s-a solicitat 
conducerii I.M.E.B. să 
dispună de urgentă e-

par- 
oa- 
din

fectuarea unui control 
asupra intregil activi
tăți a serviciului trans
porturi. urmind ca. in 
funcție de rezultat, să 
fie luate măsurile le
gale . corespunzătoare.

• Comitetul muni
cipal Galați al P.C.R. 
(răspuns la scrisoarea 
corespondentului vo
luntar Neculai Turcu). 
Cooperativa „Avintul" 
din localitate a luat 
măsuri ca in micro- 
raionul 39 A. la secția 
de mecanică fină din 
blocul J8. să se pre
schimbe 
pentru 
Totodată, și 
I.J.L.F.
asemenea capsule că
tre consumatori.

în acest an are ter
men de punere în 
funcțiune cea de-a 
doua conductă de 
aductiune a apei de 
adincime. înlăturin- 
du-se astfel greutățile 
în alimentarea cu apă 
a municipiului.
• Uniunea județea

nă a cooperativelor a- 
gricole de producție 
Dolj : Secretariatul
Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. a ana
lizat concluziile rezul
tate in urma cercetării

și capsule 
autosifoane. 

unitățile 
vor desface

sesizărilor adresate de 
Mihai Petrescu si Gri- 
gore Budulan din co
muna Mirșani. stabi
lind ca faptele săvir- 
șite de Filip Băcioiu, 
președintele C.A.P., și 
Constantin Goagă. 
contabil-șef. să fie su
puse dezbaterii co
muniștilor în plenara 
comitetului oomunal 
de partid. Cei doi au 
fost sancționați pe li
nie de partid, iar adu
narea generală a coo
peratorilor a hotărit 
înlăturarea lor din 
funcții.,
• Comitetul execu

tiv ăl Consiliului 
popular al județului 
Olt : Baia publică din 
satul Alunișu. comuna 
Spineni. va fi pusă în 
funcțiune in acest an. 
Pină la sfîrșitul lunii 
iunie a.c.. vor fi ra
cordate la rețeaua de 
apă potabilă instala
țiile locuitorilor din 
zona conductei exis
tente. Nu este posibilă 
extinderea conductei 
de apă potabilă, de
oarece s-ar depăși pe
rimetrul stabilit prin 
schița de sistemati
zare aprobată.

Gh. PIRVAN
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Este necesar să trecem cu hotărire la ridicarea calificării profesionale 
și la accentuarea policalificării întregului nostru personal. De la ministru 
și director pină la muncitor, toți trebuie să aibă o policalificare.

NICOLAE CEAUȘESCU

PENTRU FOLOSIREA DEPLINĂ A 
ZESTREI TEHNICE. în fiecare an se con
struiesc sute de noi obiective economice. 
Numai în 1979 SÎNT PREVĂZUTE SĂ 
ÎNCEAPĂ SĂ PRODUCĂ, ÎN INDUSTRIE 
Șl AGRICULTURĂ, 800 DE OBIECTIVE. 
Demarajul sub cele mai bune auspicii, 
realizarea la termen a parametrilor pro
iectați, asigurarea unei producții ritmice 
și de bună calitate presupun, în primul 
rînd, asigurarea și pregătirea forței de 
muncă.

Dispunem, la scara economiei națio
nale, de importante FONDURI FIXE, în 
cea mai mare parte de înaltă tehnicitate, 
realizate în ultimii 10 ani. Anul trecut, 
VALOAREA ACESTOR FONDURI SE CI
FRA LA 1 600 MILIARDE si urmează SĂ 
CREASCĂ, ÎN 1980, LA 2 â00 MILIARDE. 
Datele statistice atestă că în momentul 
de față fiecare muncitor deține, în cali
tate de proprietar colectiv și producă
tor, o zestre de aproape 200 mii lei. A 
stăpîni această imensă avuție, folosind-o 
cu maximă pricepere și cu înaltă eficiență 
implică o pregătire superioară, temei
nică, o desăvîrșită competență profesio
nală.

PENTRU PROMOVAREA SUSȚINUTĂ 
A PROGRESULUI TEHNIC. Dezvoltarea 
accelerată a economiei românești are 
loc sub incidența hotărîtoare, îndeosebi

\----------------------------------------------

Iată de ce:
în actualul cincinal al revoluției tehnico- 
științifice, a PROGRESULUI TEHNIC. In
dustrializarea socialistă a determinat 
DEZVOLTAREA CU PRIORITATE A RA
MURILOR MODERNE, HOTĂRÎTOARE 
— construcția de mașini, chimia, meta
lurgia, iar în cadrul acestora a tehnicilor 
de Vîrf _ ELECTRONICA, ELECTRO
TEHNICA, AUTOMATIZĂRILE, MECA
NICA FINĂ. Modernizarea continuă a 
structurii economice impune ca o nece
sitate obiectivă creșterea continuă a gra
dului de pregătire profesională.

La rîndul lor, PROMOVAREA TEHNO
LOGIILOR MODERNE, ÎNNOIREA SI 
MODERNIZAREA PRODUSELOR — nu
mai în ACEST CINCINAL AU FOST ASI
MILATE 2 300 TIPURI DE MAȘINI Șl U- 
TILAJE CU PERFORMANȚE RIDICATE — 
reclamă o înaltă competență profesio
nală, în permanentă legătură cu exi
gențele progresului tehnic.

PENTRU CREȘTEREA SUSȚINUTĂ A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. Nivelul pro
ductivității exprimă indicele de dezvol
tare economică a unei țări. CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN ECONO
MIA NOASTRĂ^ SITUAREA El LA NI
VELUL ȚĂRILOR DEZVOLTATE REPRE
ZINTĂ O CERINȚĂ VITALĂ.

CREȘTEREA SUPLIMENTARĂ CU NU
MAI 1 LA SUTĂ A PRODUCTIVITĂȚII ÎN 

ACEST AN ECHIVALEAZĂ CU UN SPOR 
ABSOLUT DE PRODUCȚIE de 10 MI
LIARDE LEI. Pregătirea forței de muncă, 
extinderea policalificării reprezintă o im
portantă sursă de creștere a productivi
tății muncii, de ridicare continuă a efi
cienței economice.

PENTRU AFIRMAREA DEPLINĂ A 
AUTOCONDUCER1I MUNCITOREȘTI. 
Perfecționarea continuă a cadrului de
mocrației socialiste ridică pe un plan su
perior participarea oamenilor muncii la 
rezolvarea problemelor complexe ale 
producției moderne.

Astăzi, DIN CONSILIILE OAMENILOR 
MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI Șl CEN
TRALE fac parte 156 000 DE OAMENI Al 
MUNCII. în fiecare întreprindere, un 
muncitor este și vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii.

Prezența muncitorului în organele de 
conducere colectivă, participarea lui 
nemijlocită la soluționarea tuturor pro
blemelor tehnice și economice ale pro
ducției materiale reclamă, pe lîngă pre
gătirea de specialitate la nivel corespun
zător, UN LARG ORIZONT DE CUNOȘ
TINȚE, O PERMANENTĂ ÎMPROSPĂTA
RE Â PREGĂTIRII GENERALE, PROFESI
ONALE Șl POLITICE.

Dispunem ,— Cum se acționează practic în întreprinderi —
de o puternică bază

a perfecționării
• în actualul cincinal sînt prevăzute 1 000 000—1 200 000 

NOI LOCURI DE MUNCĂ.
• în perioada 1976—1980 trebuie să se formeze 1 550 MII 

MUNCITORI CALIFICAȚI ; 130,4 MII CADRE MEDII DE SPE
CIALITATE ; 151,5 MII CADRE CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ.

• Numai în ANUL 1979, pentru dezvoltarea și moder
nizarea învătâmintului sînt prevăzute fonduri de peste 18 MI
LIARDE LEI.

• Pentru FORMAREA UNUI CADRU CU PREGĂTIRE ME
DIE se cheltuiesc în prezent PESTE 120 000 LEI față de 49 300 
lei în 1960.

• Cheltuielile statului pentru FORMAREA UNUI CADRU 
CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ reprezintă peste 150 000 LEI

‘ față de 70 000 lei în anul 1960.
• Doar în actualul an de învățămînt BAZA MATERIALĂ A 

ÎNVĂTĂMÎNTULUI s-a îmbogățit cu : 2 300 NOI SĂLI DE 
CLASĂ; 7 000 LOCURI ÎN ATELIERE-ȘCOALĂ ; 29 000 MP 
SPAȚII UNIVERSITARE.

• în actualul cincinal este stabilită editarea a 5150 titluri 
de manuale școlare și universitare în valoare de 1 200 000 000 
LEI.

Am format 
colective mixte 

de muncitori 
și specialiști

• în primii trei ani AU FOST CALIFICAȚI : 670 378 MUN
CITORI, 17 090 MAIȘTRI.

• Au fost cuprinse în diferite FORME DE SPECIALIZARE : 
3 500 000 PERSOANE.

• în anul 1979 SE CALIFICĂ 335 000 MUNCITORI.
)

Mobilul esențial al perfecționării profesio
nale in uzina noastră il reprezintă asimilarea 
în producție a autobasculantelor de mare to
naj. Iată, in esență, cum am procedat noi, 
cum vom proceda și in acest an cind sarci
nile de producție sint deosebite :
• A fost constituită o grupă de specialiști 

în tehnologia construcțiilor de mașini și e- 
lectronică, a cărei misiune este foarte precis 
conturată: instruirea pină la cele mai mici 
detalii a personalului muncitor repartizat să 
lucreze pe mașinile și utilajele importate, 
astfel incit să se asigure o utilizare rațională, 
de maximă eficiență a acestora : strunguri 
carusel de mare gabarit, borwerkuri, mașini 
de găurit prin coordonate, mașina de debitat 
oxigaz după comandă program ;
• Colective mixte de muncitori, maiștri și 

ingineri de la noi au făcut ucenicie în între
prinderile care cooperează la realizarea au
tobasculantelor de mare tonaj in perioada 
executării prototipului, astfel incit demarajul 
producției ne-a prins cu lecția temeinic în
sușită, atit teoretic, cit și practic ;

• Pentru procedeele noi, incă neasimilate 
in țară, am specializat lucrătorii desemnați cu 
aplicarea acestora, in baza unui contract, la , 
Institutul pentru sudură din Timișoara.

Seriozitatea documentării, seriozitatea Și 
profunzimea cursurilor de pregătire teoretică 
și practică ne-au pus in situația să pornim 
cu dreptul.

Ing. Ilarie MUNTEANU
directorul întreprinderii 
mecanice Mîrșa

Am deprins 
meseria in unități 

cu tradiție
Cind vorbim de pregătirea primilor oa

meni de la prima unitate a combinatului 
nostru, fabrica de alumină, trebuie să pri
vim spre colegii noștri mai „in' virstă" din 
Oradea. Acolo, la instalațiile aflate in func
țiune, urmărind și invățind procesele tehno
logice pe viu, s-a format cel dinții contin
gent de operatori, in cea mai mare parte 
recrutat din județul Tulcea sau din județele 
vecine. De cind „ne-am pus pe picioare", 
avem propria noastră pepinieră de cjidre — 
liceul industrial de pe lingă combinatul me
talurgic. Odată cu pornirea fabricii de alu
mină, pentru unele meserii mai simple am 
instituit, așa cum era normal, pregătirea di
rectă, nemijlocită la locul de muncă.

în 1975 a început să producă întreprinde
rea de feroaliaje, prima de acest fel din 
țară. Instalațiile au fost cumpărate fără im
port de licență. A trebuit să ne constituim 
un nucleu de oameni experimentați in ma
rile centre siderurgice ale țării, îndeosebi la 
Hunedoara și Galați. Parte din ei, topitori, 
maiștri, s-au specializat peste hotare. Cu aju
torul lor am aprins focul la instalații. După 
aceea, așa cum era și firesc, am instituit 
cursurile de calificare in combinat. îndeosebi 
pentru electrosiderurgiști, cel puțin pină in 
momentul în care va absolvi prima promoție 
a liceului nostru industrial. Fabrica merge, 
și merge bine ; de pe acum livrăm produse 
la export.

Ing. Cristian BOIANGIU 
directorul Combinatului 
metalurgic Tulcea

A FI „LA ZI“ ÎNSEAMNĂ A ÎNVĂȚA ZI DE ZI
Sînt sute de exemple cu care pu

tem opera în favoarea necesității de 
pregătire profesională, de perfecțio
nare continuă, in beneficiul produc
ției, spre a argumenta nevoia învăță
turii pentru producție la toate eșa
loanele exercitării funcțiilor de exe
cuție și concepție : muncitor, maistru, 
inginer. S-ar putea altfel avansa, pe 
frontul larg proiectat de planurile 
dezvoltării noastre economice, în bă
tălia pentru o nouă calitate, superi
oară, către obiectivele de progres și 
civilizație la care ne-am propus să 
ajungem ?

— Să ne referim la un domeniu de 
mare interes, cel al calculatoarelor — 
ne propune cunoscutul specialist, dr. 
ing. Vasile Baltac, în perioada 1960— 
1964 foloseam calculatoare electronice 
din prima generație, realizate cu tuburi 
electronice și memorii magnetice cu 
tambur rotativ. Ele constituiau o rea
lizare deosebită a tehnicii noastre 
pentru anii respectivi. în prezent fo
losim deja echipamente din genera
ția a patra, circuite integrate pe 
scară largă, așa incit un calculator 
de birou portabil ajunge să depă
șească puterea de lucru a acestor 
calculatoare din prima generație, 
fără a mai vorbi de noua funcționa
litate a echipamentelor periferice. 
S-au succedat, la noi, în circa 15 ani, 
patru generații de calculatoare. Fie
care generație a însemnat, in primul 
rînd, o creștere a complexității 
structurale, o multiplicare a funcțiu
nilor realizate de sistemele de pre
lucrare automată a datelor, care se 
bazau pe calculatoarele respective. 

în al doilea rînd, a însemnat o nouă 
tehnologie de fabricație, cu noi ele
mente constructive, cu metode de 
fabricație mai evoluate sau chiar noi. 
Timpul de asimilare și chiar viața 
unei generații sînt scurte. S-a impus 
deci recalificarea permanentă a ce
lor ce lucrează in tehnica de calcul.

— Cu ce concluzie trebuie să ră- 
minem ?

— Pregătirea profesională continuă 
nu poate fi oprită. Dacă la nivel in
dividual eviți sau neglijezi autoper- 
fecționarea, viața te exclude treptat 
din circuitul creării valorilor, indi
ferent de domeniul de activitate în 
care te-ai afla. Pe plan colectiv, co
miterea de erori în procesul de ridi
care in masă a pregătirii profesio
nale intr-un sector sau altul poate 
frina, ceea ce este foarte grav, dez
voltarea sectorului respectiv.

Se vorbește cu deosebită insistență 
de explozia informațională. Specia
liștii în materie nu ezită să atragă 
atenția asupra unui fapt deloc negli
jabil : rata creșterii .numărului de 
documente tipărite în știință, tehni
că, economie este de două ori mai 
mare decit rata oricărui alt fenomen 
social sub formă de activitate umană. 
Numărul publicațiilor periodice se 
dublează în medie la zece ani. Astăzi 
apar anual: 70 000 titluri de publicații 
periodice științifice și tehnice, conți- 
nînd circa două milioane de articole.

N-ar fi probabil cazul să abuzăm 
de prezentarea unor asemenea date 
dacă ele nu s-ar racorda nemijlocit 
cu noțiunea de criză a informării. 
S-a calculat că specialistul în chimie, 

citind 24 de ore pe zi, nu poate 
parcurge nici 5 la sută din totalul 
materialelor documentare de strictă 
specialitate care apar — circa 400 000, 
de materiale anual. în ritmul în 
care se înmulțesc cunoștințele, la

• ANUAL APAR ÎN LUME :

— 70 000 TITLURI de publicații periodice 
științifice si tehnice, continînd circa 2 000 000 
DE ARTICOLE;

— 380 000 BREVETE DE INVENȚII ;
— 200 000 CĂRȚI ȘTIINȚIFICE SI TEHNICE;
— 300 000 RAPOARTE DE CERCETARE.
— 100 000 filme documentare ;

• TRANSFORMĂRILE ESENȚIALE ÎN ȘTIIN
ȚĂ Șl TEHNICĂ se succed la intervale tot mai 
scurte de timp :

. 1—2 ANI ÎN TEHNICA CERCETĂRII SPA
ȚIULUI COSMIC ;
* 4 ANI ÎN CIBERNETICĂ ;

2—4 ANI ÎN PRELUCRAREA PETROLULUI ; 
2—5 ANI ÎN MATERIALE PLASTICE.

• Datorită carențelor de ordin informativ, 10 la sută din investițiile în cercetare se consu
mă pentru obținerea unor rezultate deja publicate.

vremea cind copilul ce se naște acum 
va fi absolvit liceul, cantitatea de 
cunoștințe în lume va fi de patru ori 
mai mare, ne atrage atenția un cu
noscător. La data cînd același copil 
va atinge vîrsta de cincizeci de ani, 
această cantitate va fi de treizeci și 
două de ori mai mare, iar 97 la sută 
din toate cunoștințele existente vor 
fi fost obținute în perioada de cînd 
s-a născut.

Cercetătorii, proiectanții, oamenii 
noștri de știință au de soluționat 
probleme de importanță excepțională 
pentru prezent, pentru viitor. în 
acest context, a fost subliniată nu 
o dată necesitatea pregătirii fiecărui 

om la cel mai înalt nivel posibil, a 
acumulării și reîmprospătării cunoș
tințelor — condiție fundamentală a 
lucrului de calitate, de competitivi
tate ridicată. Departe de a speria 
sau inhiba, realitățile citate invită la 
realism, trebuie să mobilizeze, să în
demne la acțiune pentru perfecțio
nare continuă și autoperfecționare.

Am parcurs studiul efectuat in ca
drul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 

de către un cursant la CEPECA. 
Tema, mai largă — „Stimularea 
creativității și inovării, problemă de 
bază a conducerii moderne a activi
tății de proiectare" — prilejuiește 
autorului o seamă de constatări pri

vind preocuparea pentru informare 
științifică a specialiștilor dintr-un 
institut central de proiectări. Con
cluziile sint alarmante ! Din totalul 
inginerilor și tehnicienilor existenți, 
21 la sută nici măcar nu au fișe pen
tru cărți și reviste la bibliotecă. Deci, 
o cincime din specialiștii institutului 
nu manifestă nici cel mai mic inte
res pentru o documentare minimă... 
Analizind modul in care sint solici

tate revistele tehnice, în evidența 
bibliotecii figurind 158 ingineri la 
această rubrică, se constată că aproa
pe două, treimi din ei consultă, in 
medie, pe an mai puțin de 12 numere 
de revistă (nici măcar una pe lună !) 
Lectura unei reviste pe săptămînă 
este consemnată in dreptul a... patru 
ingineri.

Atitudinile de acest fel se cer taxa
te drept ceea ce sînt : mentalități 
anacronice, păgubitoare. în flagrantă 
contradicție cu cerințele timpului. 
Cu ce speranțe putem încredința 
unor astfel de oameni proiectele 
noastre de introducere accelerată a 
noului, de inovare continuă, de cîs- 
tig în competiția cu alții ?

Calificarea, după cum știm, este o 
noțiune dinamică, structura și conți
nutul ei se modifică în virtutea pro
gresului tehnic, pentru a putea, la 
rindu-i, determina avansuri pe măsu
ră in știința și tehnica epocii. S-a 
calculat că, datorită lipsei de infor
mare a specialiștilor, un mare număr 
de cercetări elaborate se dovedesc 
inutile, întrucit ele au fost rezol
vate in altă parte. Se aproximează 
că 10 la sută din investițiile in cer
cetare se consumă pentru obținerea 
unor rezultate deja publicate. Trans
formările esențiale in știință și teh
nică se succed la intervale tot mai 
scurte de timp. în vremea noastră, 
susțin voci avizate, în decurs de trei 
ani au loc tot atitea transformări știin
țifice cite s-au petrecut în 30 de ani 
de la începutul secolului sau în alți 
300 de ani înainte de Newton.

Pentru cei care lucrează în sfera
Pagină realizată de 

creației științifice, perfecționarea 
pregătirii profesionale este vitală și 
are aspecte chiar mai imperative 
decit cele de pe alte planuri ale ac
tivității social-economice. Cercetăto
rul, proiectantul concep produse, teh
nologii noi, ei trebuie să fie Ia curent 
cu informația de ultimă oră in dome
niul lor. Produsele pe care Ie creează 
trebuie să fie cu un pas înaintea ni
velului actual al tehnicii din țara 
noastră. Ei sînt răspunzători pentru 
descifrarea exactă a tot ce este cu a- 
devărat util în dezvoltarea tehnicii 
mondiale, pentru a evita repetarea 
unor erori costisitoare pe care le-au 
făcut alții. Ei trebuie, de asemenea, 
să țină pasul cu ritmul rapid, acce
lerat al științei și tehnicii mondiale. 
De aici și datoria autoperfecționării 
continue.

Cu ani în urmă, ocupindu-se de 
atitudinea față de învățătura de după 
școală, un reputat om de știință in
vita să se facă socotelile de rigoare : 
cit costă lipsa noastră de interes 
pentru punerea la zi in domeniul in 
care lucrăm. Invitație in deplină 
actualitate. înrădăcinată în cotidian, 
ihclusă în tabieturile obligatorii, ca 
ceva imperios necesar. învățătura 
fără pauze se constituie și ca un 
ciștig personal al fiecăruia dintre 
noi, dar mai ales reprezintă marele 
ciștig pentru producția materială. De 
aici și mereu proaspătul îndemn la 
reflecție: cît efort învestim pentru a 
asigura o formă concretă, materială 
acestui ciștig ?

Neagu UDROIU ___________
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Creații inspirate din patosul
mantii și luptei revoluționare

Lupta eroică a Partidului Comunist 
Român pentru libertate și dreptate 
socială — iată o temă oglindită in 
multe compoziții românești contem
porane ; și în această privință pu
tem vorbi de expresivi exponenți din 
toate generațiile, fie fenesciene, fie 
postenesciene, fie de lucrări ale com
pozitorilor ajunși la o maturitate de
plină, fie de cele realizate de tineri 
in curs de afirmare. Bineînțeles, o 
fizionomie distinctă au compozițiile 
corale in care se reliefează trecutul 
de luptă al Partidului Comunist 
Român, în anii grei ai ilegalității ; 
să ne gindim doar la corurile iul 
Ioan D. Chirescu, compoziții de o 
mare simplitate și o nobilă canti
lenă. in care au fost îmbinate, 
armonios, intonații folclorice și 
cintece revoluționare muncitorești. 
Exemplul său a fost preluat crea
tor de Sabin Drăgoi, D. D. Bo
tez, Matei Socor, Achim Stoia. Iar 
în cadrul generațiilor mai noi. merită 
a fi menționate producțiile viguroase 
ale lui Radu Paladi, Theodor Bratu, 
Vasile Timiș. Laurențiu Profeta. Ana- 
tol Vieru, Tiberiu Olah, Zoltan Ala- 
dar. Dumitru Bugliici etc.

Această tematică incandescentă, iz- 
vorîtâ din specificul acestui ev aprins 
— cum l-a denumit poetul Nicolae 
Labiș — și-a găsit un minunat echi
valent și în muzica simfonică și vo- 
cal-simfonică. Lâ loc de frunte me
rită a fi evidențiate oratoriile lui 
Gheorghe Dumitrescu — iar sub 
acest raport ne referim mai ales la 
acela dedicat luptelor ceferiștilor de

la Grivița împotriva exponenților 
singeroși ai unor vremuri de tristă 
amintire. Compozitorul Paul Con- 
stantinescu ne-a oferit ciclul de 
lieduri pentru voce și orchestră 
7 cintece din ulița noastră — pe 
versuri de Cicerone Theodorescu 
— cu o tematică similară ; cele 
mai impresionante momente pot 
fi socotite După mort — de un tra
gism sfișietor — și Hrisov de Mai —

însemnări de
Doru POPOVICI

care semnifică înseninarea întregului 
ciclu vocal. O mențiune specială pen
tru oratoriul lui Sergiu Sarchizov. Pe 
lespedea eroilor.

în generațiile medii punem sub un 
con de lumină Cantata anilor lu
mină, pe versuri de Nina Cassian, 
de Anatol Vieru, un imn stenic. în
chinat vieții noi, realizat cu o teh
nică evoluată (și totuși o anume can
tabilitate nu lipsește !) culminînd in 
secțiunea în care autorul introduce 
organic un mai vechi cintec de masă 
al său. Țară scumpă, să trăiești. Pe 
aceeași orbită stilistică se înscriu și 
cantatele lui Cornel Țăranu — bună
oară, Cintare unui ev aprins, pe ver
suri de Nicolae Labiș — sau altele 
iscălite de Liviu Glodeanu. George 
Draga. Irina Odăgescu, Emil Simion 
și alții.

în muzica de operă, imaginea no-

Fes ti valul național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

„La popasul dorului“
în peisajul artistic 

al Capitalei — si nu 
mai puțin al tării 
— formația artistică 
„Ciocirlia", distinsă cu 
Premiul I in cadrul 
primei ediții a Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României", se do
vedește a fi un harnic 
colectiv artistic. în e- 
tapa de masă a celei 
de-a Il-a ediții a Festi
valului național „Cin- 
tarea României", „Cio
cirlia" a desfășurat o 
activitate intensă: tur
nee artistice in 111 lo
calități din 26 de ju
dețe ale tării, in care 
a' prezentat peste 200 
de spectacole și • la 
care au asistat ftiai 
mult de 150 000 spec
tatori. Din totalul re
prezentațiilor. .66. au 
fost spectacole; ini care 
artiștii profesiojpdMhlai 
„Ciocirliei" au inclus 
in programele lor ta
lentatul colettiv de 
dansuri ..Miorița" al 
Casei de cultură a 
sectorului 8 din Capi
tală. sau formalii ar
tistice ostășești de a- 
matori. O acțiune 
fructuoasă privind co
laborarea dintre artiș
tii profesioniști si cei 
amatori.

De curind a avut 
loc premiera concertu- 
lui-spectacol intitulat 
„La popasul dorului". 
Spectacolul se deru
lează pe citeva mo

mente semnificative 
din viața omului. O 
ascultăm pe solista 
Maria Butaciu de- 
pănind o impresio
nantă horă lungă din 
Maramureș, intitulată 
..Trei păeurărei", ca 
o colindă de fac
tură mioritică cu un 
simplu acompaniament 
de dubă, apoi urmă-

Premieră 
la „Ciocîrlia"

rim momentul intitu
lat ..Munților vă adu
nați", interpretat jțnu- 
zical și poetic cu o 
aleasă sensibilitate de 
'grupul de-soliste și re
citatoare. 'acompania
te db vioară, zârtgoră 
și contră. Este ființai, 
de asemenea, senti
mentul pur al dragos
tei. după care asistăm 
la două ample evoluții 
muzicale : ..Nunta" și 
tabloul „Dragu-mi-i să 
fac armata", ultima 
idee căpătind rezonan
te emoționante in „Ba
lada unui popor vi
teaz". redată de solis
tul Ion Cristoreanu și 
recitatoarea Elena Pa- 
raschivescu.

în partea a II-a a 
spectacolului, intr-un 
sugestiv cadru sceno
grafic conceput de

Teodor Alfandari. so
liștii Maria Butaciu, 
Elena Zamfira, Maria 
Păunescu, Ion Cristo
reanu, Simion Pop și 
soliștii instrumentiști 
Dumitru Zamfira, Ion 
Milu, Cornel Nicu- 
lescu. Marian Bucur, 
Ion Miu și George 
Udilă au redat cu pro
fesionalism și dăruire 
o suită de cintece si 
melodii despre hăr
nicie, muncă și dor.

Succesul concertu- 
lui-spectacol „La po
pasul dorului" a fost 
asigurat, in bună mă
sură. prin contribuția 
compozitorului Con
stantin Arvinte, care 
semnează și . condu
cerea muzicală, a fol
cloristului Iacob Cior- 
tea. căruia. îi.... apar
țin și o parte din a- 
ranjamentele muzica
le. a poetului Gheor
ghe Apostu. precum și 
a regizorului artistic 
Nicolae Frunzetti. De 
asemenea, nu am pu
tea incheia aceste 
scurte impresii dacă 
nu am menționa și a- 
portul conducătorului 
acestui colectiv artis
tic. Constantin Zincă, 
un activist cultural 
priceput și neobosit, 
de al cărui nume sint 
legate multe din succe
sele ansamblului.

Angel CĂRSTEA

bilă a acelor comuniști ce și-au sa
crificat viața în lupta dîrză împotriva 
fascismului a fost oglindită eu fior 
dramatic de mai mulți compozitori. 
Ne referim cu precădere la Gheorghe 
Dumitrescu, autorul operei Pata cu 
garoafe, la Norbert Petri, cel ce a 
scris Trandafirii Doftanei, la Tudor 
Jarda, creatorul operei Pădurea vul
turilor. și la Theodor Bratu, cu im
presionantul opus Dreptul la dra
goste. tu domeniul baletului am 
socoti binevenită citarea unor com
pozitori ca Mircea Chiriac — autorul 
poemului coregrafic Văpaia, Tiberiu 
Olah — autorul unor poeme similare 
și Cornel Trăilescu — cu baletul 
Primăvara.

La rindul meu. am realizat mai 
multe compoziții inspirate din tre
cutul de luptă al partidului nostru. 
Citez, in acest context, poemele 
corale Inscripție la execuția unui 
utecist — pe versuri de Al. Căpra- 
riu — și Va fi odată — pe versuri 
de Dumitru Popescu. Totodată, îm
preună cu Victor Bîrlădeanu. am 
creat opera Interogatoriul din zori, 
în care se înfruntă personajul Ion 
I. Ion, comunist animat de un vi
brant sentiment patriotic, cu un 
procuror fascist. Cîntecul Oameni noi 
este scris pe versuri de Alexandru 
Andrițoiu.

Aruncînd o privire de ansamblu 
asupra tuturor acestor compoziții, 
ajungem la concluzia că stilul lor 
este foarte variat. Se remarcă o sub
tilă prelucrare a folclorului nosțru, 
pe un fond sonor neoromantic, cum 
ar fi. de pildă, in oratoriile Grivița 
noastră de Gheorghe Dumițrescu sau 
Pe lespedea eroilor de Sergiu Sarchi
zov. în alte opusuri Se poț distinge 
îmbinări foarte expresive și origi
nale intre unele elemente ale tehni
cii serial-dodecafonice și altele apar- 
ținind cintecului nostru popular — în 
cazul cantatelor lui Anatol Vieru 
(Cintare anilor, lumină) sau Cornel 
Țăranu (Cintare unui ev aprins). în 
operele și baletele amintite se pot 
observa oscilații intre specificul ope
rei tradiționale cu numere închise și 
cel al operelor clădite pe un mai ac
centuat stil de recitativ vocal-instru- 
mental. Dar. dincolo de aceste consi
derente. predomină o spiritualitate 
românească, ce generează acea uni
tate in varietate, unitatea constitu- 
ind-o tematica și folclorul românesc, 
prezent cind mai direct. cind 
subtil transfigurat, varietatea re- 
prezentind-o stilurile și diferitele 
sensibilități artistice ale compozi
torilor respectivi. Și nu putem 
uita că operele acestea. ade
vărate „Simfonii ale comunismului", 
au fost interpretate la un apreciabil 
nivel de măiestrie de cei mai va
loroși interpreți ai noștri, care ne-au 
arătat că nu poți fi un interpret cu 
adevărat contemporan deCît co.nțo- 
pindu-te pină la identificare cu ma
rile probleme și teme majore ale 
.epocii de azi, pe care o trăim, din 
plin, cu toții.

Munca și lupta poporului condus 
de partid pentru edificarea societății 
soeisHste-txmstituie trtemă- ■’esențială 
în muzica românească a ultimelor 
trei decenii, dind naștere uâei arte 
sonore de o cuceritoare vitalitate. în 
deplină consonantă cu marile impe
rative estetice și etice ale vremuri
lor noi. O artă în care compozitorii 
dialoghează luminos cu Timpul, in
terpreted trecutul de pe pozițiile ac
tualității. în perspectiva limpede a 
viitorului.

PRIN GALERIILE BUCUREȘTENE

Toate marile expoziții colective ale ultimilor zece ani 
au prezentat lucrări' semnate de Petru Popovici, picturi 
care aduceau, fragmentar, date ale unei reale înzestrări 
artistice.. Pentru prima dată însă la București, în Gale
riile de artă ale municipiului ne sînt înfățișate intr-o se
lecție reprezentativă lucrări menite să-i pună pe deplin 
în valoare personalitatea- Ele constituie acum, pentru 
privitori, expresia lirismului, a științei artistului de a in
vestiga complexitatea naturii, a unor frumuseți ce apar 
și pier odată cu variațiile infinitezimale ale lumii, cu 
trecerea orelor și anotimpurilor. Tușele de culoare, puțină 
și fluidă, animate, de subtile vibrații luminoase mărturi
sesc rafinamentul și eleganța execuției. Efectul este de 
poezie discretă, de freamăt aerian și luminozitate.

Un peisaj înveșmîntat in culorile toamnei sau lucrările 
unui intreg ciclu de „Ierni", străbătute de gfiuri sensibile, 
valorate, aura de mister și permanență pe care o are ar
cuirea molcomă a dealurilor, contururile unui sat întrevă
zut dincolo de vibrațiile luminii din zori sau din amurg, 
transparențele unei corole, mate acestea atestă bucuria 
calmă a reîntîlnirilor cu natura : aspecte ale realului in
tuit în poezia lui ascunsă, inepuizabilă.

Un fior liric, optimist și senin, uri sens al echilibrului, 
armoniei și. discreției reliefează .odată cu fiecare lucrare 
timbrul- specific pe care Petru Popovici a știut să-1 im
pună luciărilor sale.

Marina PREUTII

Diversitatea de preocu
pări atestată de expozițiile 
deschise in galeriile bucu- 
restene oferă spectatorului 
imaginea unei bogate vieți 
artistice. La galeria „Sime- 
za“ expun gravuri Adrian 
Dumitrache și Georgeta Bo- 
rusz. Există in grafica celor 
doi expozanți un punct co
mun — de fapt comun unei 
întregi generații de grafi
cieni. Mai corect ar fi poate 
să vorbim despre o atitudi
ne comună în raport cu o 
tradiție filtrată cultural — 
o totală absorbție a istoriei 
în cultură. Utilizată, recu
perată mereu si readusă la 
suprafață in contexte noi. 
această istorie devenită 
cultură conferă operei de 
artă o adincime. o amplitu
dine a mișcării în timp, in 
care anecdota se dizolvă, 
regăsind o dimensiune e- 
xistențială nu abstractă, 
dar cu o mare forță de ge
neralitate.

Adrian Dumitrache ope
rează cu o sumă de proce
dee din zonele suprarealis- 
mului. fără a se subordona 
însă definitiv unei estetici 
suprarealiste. Surpriza unor 
îmbinări de personale si 
obiecte aoartinind unor me
dii diferite, metamorfozele 
si contopirile de obiecte in
staurează o stare de suspi
ciune fată de lucruri, obiș
nuind spiritul cu ideea 
permanentei schimbări si. 
mai cu seamă, a unei bo
gății de sensuri secrete im
plicate de fiecare situație 
sau obiect.

Imaginea se constituie, 
în maioritatea gravurilor, 
simplu. Contururile obiec
telor sint ferme. zoneie 
cromatice bine delimitate, 
desenul precis, ambiguita
tea instaurindu-se la ni
velul repartizării formelor 
figurative pe suprafață.

Grafica propusă de Geor
geta Borusz evoluează 
intr-un spațiu mai drama
tic. Forma însăși isi pierde

pregnanta, supusă unei ac
țiuni corozive pe care o 
atribuim timpului. Citate de 
forme vechi, de obiecte ar
heologice. de costum si re
cuzită ne confirmă că per
sonalul principal rămîne în 
aceste gravuri timpul.

Mizînd mai mult pe o 
senzație de materialitate 
decit ne acuratețea liniei, 
gravoarea reușește să cree
ze raportul cromatic utili- 
zind doar griuri. alb și 
negru.

într-un cu totul alt re
gistru se consumă, ca ex
presie generală și ca .sen
timent. grafica Marianei 
Popa (galeriile „Eforie"). 
Linogravurile sale au un 
pregnant caracter decorativ 
— de multe ori impresia 
este mai curînd aceea de a 
ne afla în fata unui carton 
de tapiserie. Mișcarea ra
pidă. amplificată intr-o 
succesiune de spirale, de 
curbe deschise, de „valuri", 
antrenează toată suprafața 
într-o expansiune dincolo 
de granițele conventionale 
ale imaginii. Raporturile 
tranșante de culoare (ra

porturi între culori prima
re. opoziții de complemen
tare) accentuează dinamis
mul formelor si caracterul 
decorativ.

La . galeria „Căminul ar
tei" expun ceramică Eulalia 
Crisan si Dragos Gănescu. 
Din nou ni se propun in
terferențe de procedee intre 
diversele genuri artistice — 
situație caracteristică de 
altfel artei moderne.

Obiectele decorative ex
puse de Eulalia Cri san 
aparțin de fapt unei cera
mici pe care o vedem inte
grată in special spațiului 
urban.

Dragos Gănescu mizează 
pe valoarea sugestivă a 
materiei, pe plasticitatea 
pămintului. Artistul preia 
cu umor detalii cu funcție 
precisă din diverse utilaje 
si le transformă in orna
ment Aluzive, malițioase, 
cele mai interesante dintre 
lucrările lui Dragos Gă
nescu ne dau de gîndit 
fără a instaura insă o at
mosferă dramatică.

Alexandra TITU

i

Galeriile Orizont, Sala „Atelier 35": expoziția „Creație 
vestimentara și prototip industrial"

Galeriile Orizont: aspect din expoziția pictorului Grigore Spirescu

AGENDĂ TURISTICĂ
La 1020 metri altitudine

Galeriile Galateea : „Fereastră" (ce
ramică), de Eugenia Manea Pașima

„SEMENICUL"
o prezență de reală ținută

Așezată pe versantul nordic al 
masivului Postăvarul, la o altitu
dine de 1 020 m și o distantă de 
13 km de Brașov, stațiunea Poiana 
Brașov dispune în această perioadă 
de locuri in frumoasele si moder
nele sale hoteluri. Avind o rețea' 
de unități de alimentație publică 
diversificată, stațiunea constituie

un loc propice pentru petrecerea 
concediului de odihnă. O mini sau 
maxi vacantă efectuată aici în
seamnă a beneficia și de teleca- 
binele pentru excursii pe Postăva
rul. de discoteci, piscine, saună etc.

Rețineri de locuri se pot face prin 
agențiile și filialele oficiilor jude
țene de turiste.

Opera lui Titu Maiorescu 
în ediție critica

Aprecierile elogioa
se la adresa, caietelor 
de literatură, artă si 
cultură ale cenaclului 
literar „Semenicul" din 
Reșița sint confirma
te incă o dată de ul
timul caiet, al șapte
lea in ordinea apari
ției. Sumarul dens, 
bine structurat pe cele 
mai diverse probleme 
ale bogatei vieți cul
turale și spirituale din 
această parte a tării, 
ne propune un uni
vers artistic care a de
pășit de mult grani
țele Banatului.

De la editorial, de
dicat ediției a II-a a 
Festivalului național 
„Cintarea României" 
și pină la epigramă, 
intilnim in cele 58 de 
pagini ale caietului 
majoritatea genurilor 
literare și publicistice. 
Faptul că reșițenii nu 
se rezumă doar la a 
publica poezie și pro
ză, ci abordează cu 
curaj si celelalte posi
bilități de exprimare 
a gindurilor și senti
mentelor lor. atestă 
deja existenta unei 
maturități, probată, de 
altminteri, si de cali
tatea materialelor pu
blicate.

Poeziile ce se re
marcă sint apreciabile 
ca număr. Reținem 
grupajul semnat de 
Octavian Doclin. o se
lecție din volumul 
..Neliniștea purpurei", 
aflat sub tipar la edi
tura „Facla": cele pa
tru , poeme ale lui Pom- 
piliu Uidumac, revela

ția anului literar reși- 
țean, posesorul unei 
tehnici poetice sur
prinzătoare, avind la 
bază o sensibilita
te deosebită ; poe
mele lui Ion Fru- 
mosu. poetul țăran 
care te surprinde cu o 
tehnică a versificației 
bine stăpinită. cu o 
bogăție lexicală vă-

Cenaclul literar 
al oamenilor 

muncii din Reșița

dind cunoașterea te
meinică a tezaurului 
limbii române (Foto
grafie din ’898) ; poe
ziile semnate de 
Gheorghe Azap, Ma
riana Tomescu, Ion 
Chirescu ș.a.

Proza și reportajul 
se recomandă prin lu
crările lui Gheorghe 
Zincescu și Nicolae 
Irimia, premiate la 
prima ediție a „Cintă- 
ril României". Critica, 
prin fizionomia spiri
tuală a „Trei scriitori 
de expresie sîrbă" 
(Jiva Popovici. Cedo- 
mir Milenovici. Sla- 
vomir Gvozdenovici), 
conturată de Cedomir 
Cionca si prin artico
lele semnate de Da
niel Lazăr și Gheor
ghe Ladina.

Remarcabilă ni se 
pare restituirea unui 
articol de referință

semnat de Lucian Bla- 
ga — „Barocul etno
grafiei românești", pu
blicat in primul număr 
al revistei „Banatul" 
(ianuarie 1926). Mai 
semnalăm, studiul bine 
documentat al prof. 
Petru Oallde.' „Tra
diții culturale bănățe
ne". prin care se în
cearcă și se reușește 
să se demonstreze di
mensiunile de masă 
ale culturii bănățene ; 
articolele de opinie 
semnate de Doru Po
povici și Ovidiu Papa- 
dima ; pledoaria lui 
Vasile Ioniță pentru 
„Creșterea limbii ro
mânești și-a patriei 
cinstire" ; varianta la 
Miorița propusă de 
M. M. Deleanu ; arti
colele care prezintă 
laureatii resiteni ai 
primei ediții a Festi
valului national ..Cin
tarea României" ; dia
logul cu Stelian Vasi- 
lescu despre „Litera
tură. presă, teatru" ; 
evocarea lui George 
C. Bogdan.

Deschiderea pagini
lor caietului pentru 
creatori din alte zone 
ale tării, colaborarea 
unor personalități de 
prestigiu ale literatu
rii și culturii contem
porane ii conferă a- 
cestuia aspectul și 
substanța unei reviste 
de un nivel aprecia
bil : o reușită care face 
cinste cenaclului reși- 
tean.

Cornel GALBEN

Invitație Ia Tușnad

Stațiunea Tușnad se recomandă 
singură, fiind bine cunoscută pen
tru eficienta tratamentului bolilor 
funcționale ale sistemului nervos 
central și în afecțiunile aparatului 
cardiovascular, dar și pentru aerul 
său puternic ozonat, bogat in aero
soli rășinoșl și ioni negativi.

Pentru agrementarea șederii în 
stațiune, oaspeții au la dispoziție

discotecă, biblioteci, cinematograf, 
piscină etc.

în stațiune există hoteluri, uni
tăți moderne de alimentație publi
că. recent construite, și vile special 
amenajate pentru această perioadă.

Rezervări de locuri la agențiile și 
filialele oficiilor județene de tu
rism. precum și la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și insti
tuții.

Am fi nedrepți dacă nu am recu
noaște că anul trecut (poate mai 
mult decit altădată) chestiunea re
aducerii valorilor literaturii române 
clasice în conștiința contemporanilor 
s-a bucurat de mai mare atentie. Ar
ticole. anchete, mese rotunde, dezba
teri in instituții specializate au ținut 
parcă in centrul obiectivului o pro
blemă cu adevărat importantă. Au 
fost aduse în discuție puncte de ve
dere realmente interesante care vor 
fi. cu siguranță, fructificate. Despre 
acestea si multe altele ne propunem 
să revenim intr-o intervenție viitoare.

Aici am vrea numai să observăm un 
fapt efectiv paradoxal. In ultima vre
me au apărut citeva ediții de interes 
fundamental (edițiile Dosoftei, Baco- 
via. Șăineanu. cele două volume din 
ediția Eminescu — proză si teatru — 
Fundoianu. Alecsandri. Filimon. Hor
tensia Papadal-Bengescu. Jurnalul 
lui Maiorescu. Ibrăileanu. Ralea. nu
meroase si valoroase volume de do
cumente în colecția „Documente lite
rare" etc.). Straniu apare însă faptul 
că inseși publicațiile care au inițiat 
și găzduit dezbaterile mai sus-amin- 
tite au trecut repede sau au ignorat 
pur și simplu realitatea acestor ediții 
critice.

Despre una dintre aceste ediții ne 
propunem să ne ocupăm aici. E vor
ba de primul volum din ediția critică 
a operei lui Titu Maiorescu, ediție 
de multă vreme devenită necesară. 
Fără indoială, ediții din criticele lui 
Maiorescu au mai apărut adeseori. 
Lipsea însă o ediție critică. Aceasta 
acum. în sfîrșit. a apărut la editura 
„Minerva" in binecunoscuta colecție 
„Scriitori români". Meritul acestei 
frumoase împliniri ii au două cerce
tătoare de mult cunoscute pentru 
strădania lor întru editarea operei 
maioresciene : Georgeta Rădulescu- 
Dulgheru și Domnica Filimon. Iar

efortul lor. desfășurat de-a lungul a 
citorva ani de muncă încordată, s-a 
materializat intr-o realizare pe mă
sura așteptărilor.

Cum era firesc, volumul inaugural 
aL acestei ediții cuprinde primele 
două volume ale „Criticelor" (ediția 
din 1908), Noutatea acestui volum 
inaugural al ediției Maiorescu nu tre
buie căutată numai in textele cuprin
se in sumar, beneficiind de o exce
lentă rigoare filologică. Valoarea deo
sebită a volumului stă in aparatul 
critic al ediției. Pe lingă studiul in
troductiv. cu reale calități, semnat 
de Eugen Todoran, impune aici bo
gatul. substanțialul capitol final de 
„note si variante", care insumează 
peste trei sute de pagini din aproape 
o mie cite are volumul. Acest impu
nător aparat critic al ediției oferă 
mai intii posibilitatea detectării pro
cesului interior din laboratorul crea
ției criticului. Sint. astfel, minuțios 
consemnate eliminările, adaosurile, 
rectificările operate de autor in spa
țiul unor studii de la forma lor din 
„Convorbiri literare" pină la acea din 
volum sau amendările de la o ediție 
la alta. Și tot atit de important, 
aflăm aici o excelentă radiografie a 
receptării scrierilor lui Maiorescu în 
epocă, reacțiile critice ale adversari
lor. ca și luările de atitudine apro
batoare. In sfîrșit. tot aici editoarele 
au știut să consemneze, cum se cu
vine. comentarii care fixează, din 
perspectiva noastră de astăzi, calita
tea unor opinii exprimate de Maio
rescu despre fenomenul literar-cul- 
tural sau ideologic al vremii sale. 
Chiar dacă, in această din urmă sec
țiune. editoarele preferă să apeleze 
la puncte de vedere autorizate con
semnate în cărți apărute în ultimii 
10—15 ani in dauna comentariului 
personal (care nu ar fi trebuit să lip
sească !). imaginea — deși fârîmițată

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19,30. (sala Atelier) : Aventură In 
banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert susți
nut de orchestra de cameră a Fi
larmonicii din Varșovia în cadrul 
„Zilelor culturii din R.P. Polonă* 
— 20.

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de operetă : Poveste 
uin Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatru] Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Adio, Charlie — 19.30,
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești (sala Studio

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală

în jurul orei 9,30 transmisiune 
directă de la Palatul Republicii: 
Solemnitatea semnării documen
telor oficiale româno-portugheze

10,00 Teleclnemateca (reluare)
11,30 Muzică populară, instrumentală

tn jurul orei 11,45 — Transmi
siune directă : ceremonia plecării 
președintelui Republicii Portu
gheze, general Antonio Ramalho 
Eancs, care, împreună cu doamna 
Maria Manuela Ramalho Eanes, a 
făcut, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială în țara noastră

12,05 Campionatul mondial de hochei — 
grupa B. Danemarca — Elveția

16.20 Republica Islamică Pakistan — 
coordonatele dezvoltării. Reportaj

16.45 Emisiune în limba germană
18.45 Campionatul mondial de hochei — 

grupa B. România — Olanda (re
priza a IlI-a).

19.15 Rezultatele tragerii Loto
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20.00 Incursiune în cotidian
20.20 Film artistic : „Comoara rechini

lor". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane.

21,40 Meridiane culturale
22.15 Telejurnal

22.20 Campionatul mondial dfe hochei — 
grupa B.
PROGRAMUL 2

17,00 Selecțiuni din Albumul duminical
17,40 Blocnotes — Informații utilitare 
18.00 Caseta cu imagini
19.00 Ansambluri corale : Văleni, Fln- 

teuș. Șomcuța
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20,15 Pagini clasice, mari Interpreți
21,05 Consultații medicale
21.20 Telex
21,25 Studio liric ’79

sau numai incongruentă — e totuși 
adeseori corectă. Sint. se vede bine, 
rare cazurile cind in aceeași persoa
nă se intîlnesc specialistul filolog cu 
istoricul literar foarte avizat. Cu 
toate acestea, cititorului interesat (nu 
numai specialistului) i se pune la 
dispoziție aproape tot ceea ce are 
nevoie spre a înțelege cum se cu
vine semnificația unor piese funda
mentale pentru opera lui Maioresi'a.

Necesară mi se pare — e absolut 
util să o spunem — o reevaluare a 
sumarului ediției de la al treilea vo
lum incolo. Cum ne previne nota 
asupra ediției, incepînd cu volumul 
al treilea ar urma să se publice jur
nalul maiorescian (cunoscut pină 
acum sub denumirea greșit atribuită 
„însemnări zilnice"). îndrăznim «ă 
propunem ca imediat după Critice, 
ediția să programeze cele 5 volume 
de discursuri parlamentare, precedate 
— cum a procedat autorul — de cu
noscutele prefețe care, apoi adunate 
de I. Al. Rădulescu-Bogoneanu. au 
căpătat titlul — tot de el atribuit — de 
„Istoria contemporană a României". 
Aceasta nu numai pentru că „Jur
nalul" maiorescian este in curs de 
apariție si s-ar cuveni publicat in 
ediția critică la sfirșitul ei (întot
deauna memorialistica și corespon
denta încheie o ediție), dar și pentru 
că discursurile parlamentare, arătin- 
du-ni-1 pe Maiorescu în ipostaza sa 
de om politic, dezvăluie nu numai 
pe unul dintre marii noștri oratori, 
dar si un extraordinar prozator, cu 
excepționale calități artistice expre
sive. Apoi s-ar cuveni integrate in
tr-un volum special scrierile sale 
filozofice (inclusiv cursurile recent 
descoperite), aflate în pregătire pen
tru tipar într-o frumoasă ediție de 
cercetătorul Gr. Tr. Pop la editura 
„Facla". Integrarea lor în această 
monumentală ediție critică ni se pare 
un act de mare utilitate și in lo
gica desfășurării unei ediții de refe
rință care isi propune să restituie — 
critic — întreaga operă a întemeie
torului „Junimii". Cu aceste reeva
luări de sumar si succesiune, credem 
că ediția critică din opera Iui Maio
rescu ar căpăta o înfățișare mai adec
vată înaltului scop care o guvernează.

La sfirșitul acestor însemnări se 
cuvine să spunem din nou că stră
dania celor care concură la apariția 
acestor volume merită stima noastră 
a tuturor.

Z. ORNEA

74) : Rochia și Autograful — 19.30, 
(sala Majestic) : Serenadă tîrzie
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : „Savoy ’79“
— 19,30, (sala Victoria) : Omul 
care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră 
la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit Ia Rapso
dia ! — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ* — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. :

Cine aiurează, nu oftează — 19,30. 
• Filarmonica „Gheorghe Dima“- 
Brașov (la Sala Palatului) : Con
cert de muzică populară — 17; 20.

cinema
• Clipa î SCALA — 15,30; 19. FA
VORIT — 15,30; 18,45; EXCELSIOR 
— 15,30; 19.
• Incredibila Sarah : PATRIA — 
15: 17,30; 20.

• Napoli se revoltă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
O 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 : BUCU
REȘTI — 14.45; 17,15; 20, FERO
VIAR — 14,45; 17,30; 20,15, MO
DERN — 15; 17,30: 20.
• Expresul de Buftea : CAPITQL 
— 15; 17,30; 20. MELODIA — 15,15; 
17,45: 20.

• Cobra : FESTIVAL — 13; 17; 
19; 20,45. GLORIA — 15: 17; 19;
20.45. LUCEAFĂRUL — 15; 17; 19;
20.45.
• Al patrulea stol : AURORA —
15; 17,30; 20, FLAMURA — 15;
17,30; 20.
• între oglinzi paralele : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 
20, COTROCENI — 15; 17,30; 20,
TOMIS — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : PROGRESUL — 
15.30; 19.
• Melodiile nopții albe : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20.
• Front în spatele frontului : 
COSMOS — 15,30; 19.

• Lanțul amintirilor : BUCEGI — 
14,30; 17,30; 20,30, FERENTARI — 
14,30: 17,30: 20,30.
• Cei șapte magnifici — 11,45, Cei 
șapte samurai — 14; 16,15, Cheia
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30, 
Cascadorii — 18; 20 : DOINA.
• Șeriful din Tennessee : DACIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Aurul Iui Mackenna : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Furtuni de vară : FLACARA
— 15,30; 17,45; 20.
• Sfirșitul „împăratului din tai
ga* : FLOREASCA — 15; 17,30: 20.
• Nea Mărin 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.
• Masca de apă : GRIVIȚA — 15; 
17,30; 20.
• Stepa : 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 : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• O simplă problemă de timp i 
VOLGA — 15; 17,30; 20.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII PORTUGHEZE.

ANTONIO RAMALHO EANES
în cartiere bucureștene și in mari unități economice 

din Capitală și din județul Prahova
Joi la amiază, președintele Repu

blicii Portugheze, generalul Antonio 
Ramalho Eanes. a vizitat unele cartie
re de locuit din Capitală, precum si 
cunoscuta întreprindere de mașini 
grele din București.

înaltul oaspete a fost insotit de llie 
Verdeț. prim viceprim-ministru al 
guvernului. Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, general-locote- 
nent Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Maior. Marin 
Iliescu, ambasadorul României la Li
sabona.

împreună cu șeful statului portu
ghez. la vizită au participat persoa
nele oficiale care il însoțesc în vizita 
oficială în tara noastră.

Cetățeni ai Capitalei au făcut pre
ședintelui Ramalho Eanes o caldă 
manifestare de stimă, exprimind sa
tisfacția cu care poporul roman urmă
rește dialogul rodnic la nivel inalt 
româno-portughez. sentimentele de 
prietenie oe care le nutrește fată de 
ponorul portughez.

Vizita a început în cartierul Titan 
si a continuat în cartierele Panteli- 
mon si Berceni. oferind oaspeților 
x>rtughezi o imagine concludentă a 
eforturilor făcute de statul român 
pentru Îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, ale intregului nostru popor.

Sosind in Cartierul Titan, oaspeții 
s-au oprit la intersecția bulevardelor 
Leontin Sălăjan și Baba Novac, unde 
primarul sectorului 4, Cornel Nicoda, 
și arhitectul-șef al Capitalei. Alexan
dru Budișteanu, au făcut o amplă 
prezentare a acestei zone, care nu
mără in prezent circa 84 000 aparta
mente locuite de peste 240 000 cetă
țeni, ceea ce echivalează cu un ade
vărat oraș de mărime mijlocie.

Șeful statului portughez și-a ma
nifestat interesul față de impresio
nantul program de construcții de lo
cuințe din țara noastră, față de con
cepția arhitecturală modernă a edili
lor, de preocuparea lor de a asigura 
cetățenilor confortul, precum și dotă
rile social-culturale necesare.

în continuare, a fost vizitat un 
complex comercial agroalimentar, 
președintele Portugaliei avînd prile
jul să aprecieze grija pentru buna 
aprovizionare a populației, pentru 
crearea de posibilități cit mai largi 
de desfacere a mărfurilor.

Următorul obiectiv vizitat a fost 
întreprinderea de mașini grele — 
uzină reprezentativă pentru nivelul 
tehnic ridicat atins de industria ro
mânească de construcții de mașini.

Președintele Ramalho Eanes a fost 
întîmpinat, la sosirea in uzină, de 
loan Avrăm, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Eugen Maliu, 
primarul sectorului 5 al Capitalei, 
Emanoil Babici, directorul întreprin
derii.

Informind pe Înaltul oaspete de 
evoluția și profilul întreprinderii, 
gazdele au evidențiat sprijinul și 
preocuparea permanentă a președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru continua dezvol
tare a acestei unități, pentru extin
derea gamei de prpduse de inaltă 
complexitate fabricate aici. Au fost 
înfățișate, în acest sens, utilajele teh
nologice și instalațiile de mare capa
citate și de inaltă tehnicitate con
cepute și realizate în întreprindere, 
cum sint mașinile-unelte cu comandă- 
program, coloane de sinteză pentru 
industria chimică, linii tehnologice 
pentru fabricile de ciment, echipa
mente energetice, precum și cele na
vale.

Președintele Republicii Portugheze 
s-a interesat îndeaproape de carac
teristicile tehnice si performantele 
funcționale ale unora dintre aceste 
instalații, de tehnologiile folosite. în 
ac •'st' cadru, au reținut atenția pro- 
ceaefelo tehnologice moderne de fa
bricație. între care sudurile in dife
rite medii, tehnicile de prelucrare a 
metalului, care asigură o mare efi
cientă economică.

Oaspetele s-a interesat, de aseme
nea. de condițiile de muncă si via
tă ale muncitorilor, de modul in care 
statul nostru asigură pregătirea pro
fesională a muncitorilor.

în incheierea vizitei, președintele 
Ramalho Eanes a notat in cartea de 
onoare a întreprinderii : ..Această 
uzină constituie un simbol al unei 
țări industrializate".

La plecare, muncitorii au făcut 
oaspetelui o caldă manifestare de 
stimă și prietenie.

*
în cursul după-amiezil de joi. pre

ședintele Republicii Portugheze, ge
neral Antonio Ramalho Eanes. îm
preună cu doamna Maria Manuela 
Ramalho Eanes. insotitl de tovarășul 
llie Verdet. prim viceprim-ministru 
al guvernului, de persoane oficiale 
române și portugheze, au făcut o vi
zită în județul Prahova.

La sosirea la Combinatul petrochi
mic Brazi, șeful statului portughez și 
soția sa au fost întîmpinati cu multă 
căldură de Ion Cîrcei, președintele 
Consiliului popular județean Prahova. 
Dumitru Popa, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Chimice, 
de membri ai conducerii unității si 
numeroși muncitori, care au făcut 
oaspeților o călduroasă primire.

în fata machetei combinatului, di
rectorul general al Centralei indus
triale de rafinării și petrochimie, 
Alexandru Boabă, a dat explicații

în timpul vizitei la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești

oaspeților în legătură cu profilul 
unității, reprezentativă pentru dez
voltarea si nivelul tehnic atins de 
industria noastră petrochimică. Pre
ședintele portughez a manifestat in
teres fată de gama largă de produse 
obținute aici prin valorificarea supe
rioară a țițeiului. Gazdele arată că 
majoritatea agregatelor din compo
nenta combinatului sint realizate in 
România, ele fiind exportate si in 
numeroase tari, unde se bucură de 
aprecierea beneficiarilor. S-au vizitat 
secțiile de reformare catalitică si pi- 
roliză. oaspeții remarcind cu acest 
prilej performantele ridicate ale in
stalațiilor. cars asigură un înalt grad 
de automatizare a proceselor tehno
logice.

în drum spre următorul obiectiv 
al vizitei sint parcurse modernele 
ansambluri de locuințe din munici
piul Ploiești, care reflectă eforturile 
făcute de statul nostru pentru asi
gurarea unor condiții tot mai bune 
de locuit oamenilor muncii.

La întreprinderea ..1 Mai“. pre
ședintele Republicii Portugheze si 
persoanele oficiale care il însoțesc au 
fost salutați de i Ion Constantine,seu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Aici, oaspeții 
iau cunoștință de dezvoltarea actuală 
sl in perspectivă a acestei cunoscute 
întreprinderi ploieștene. care își ex
portă produsele in peste 30 de țări 
ale lumii. Vizitînd unele sectoare de 
producție, președintele portughez a

Întîlniri
Joi dimineața au avut loc convor

biri intre Cornel Burtică, .viceprim- 
ministru. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. și dr. Abel Repolho Correia, 
ministrul comerțului si turismului din 
Portugalia.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Antonio Ramalho Eanes. au fost ana
lizate șl stabilite noi căi și modali
tăți concrete in vederea intensifică
rii și diversificării schimburilor co
merciale, a cooperării economice, in
dustriale și tehnice bilaterale, in do
menii de interes reciproc.

Au participat Constantin Niță, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E-

Semnarea unor acorduri româno-portugheze
în Capitală au fost semnate joi, 

Acordul de credit și Acordul privind 
transporturile rutiere internaționale 
de persoane și de mărfuri dintre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Portugheze, 
precum și Protocolul celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte economice 
guvernamentale româno-portugheze.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope

avut cuvinte de apreciere pentru 
realizările colectivului in direcția di
versificării produselor și ridicării 
performantelor tehnice ale instalații
lor de forai. Oaspeții au asistat la o 
demonstrație de ridicare si coborire 
a unei instalații de foraj pentru adin- 
cimi oină la 6 000 de metri, pfămiată 
cu Medalia de aur la numeroase 
tirguri internaționale pentru înaltul 
ei nivel tehnic si randamentul pe 
care îl realizează.-

Asociația economică intercoope- 
ratistă pentru creșterea si inffrăsarea 
tineretului bovin de la Bărcăneștl, 
vizitată in continuare, a oferit oas
peților prilejul de a cunoaște unele 
aspecte ale dezvoltării zcotehmei in 
tara noastră. însoțiți de Ion Moldo
van, adjunct al ministrului agricul
turii si industriei alimentare, de 
membrii conducerii asociației, pre
ședintele Republicii Portugheze si 
persoanele oficiale din suita sa vizi
tează fermele de animale. Oaspeții 
s-au interesat in mod deosebit de 
rasele de bovine din tara noastră, de 
modul de furajare , a animalelor si de 
tratare a furajelor.

în încheierea vizitei in unităti eco
nomice din județul Prahova, pre
ședintele Antonio Ramalho Eanes și 
soția sa si-au exprimat admirația 
fată de succesele constatate in dez
voltarea unor ramuri de producție 
ale tării noastre si au mulțumii pen
tru primirea călduroasă de care s-au 
bucurat.

de lucru
conomice Internationale, și Francis
co Correia Guedes. secretar de stat 
pentru comerțul exterior ia Ministe
rul Comerțului și Turismului.

In aceeași zi. Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a avut o în
trevedere cu Joao de Freitas Cruz, 
ambasador, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Portugheze. Au 
fost examinate unele acțiuni de in
teres comun ce urmează a fi între
prinse pentru dezvoltarea conlucră
rii româno-portugheze pe plan bi
lateral. precum și in sfera relațiilor 
internaționale.

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. .și Antonio Novaes Machado, am
basadorul Portugaliei la București.

rării economice internaționale. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Constantin Niță, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, iar din partea portugheză 
— de dr. Abel Repolho Correia, mi
nistrul comerțului și turismului, am
basador Joao de Freitas Cruz, minis
trul afacerilor externe, și Francisco 
Correia Guedes, secretar de stat pen
tru comerț exterior in Ministerul 
Comerțului și Turismului.

Depunerea unei 
coroane de flori
Joi dimineața, președintele Repu

blicii Portugheze, generalul Antonio 
Ramalho Eanes. a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat Vasl- 
le Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Nicolae Ganea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
general-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, generali și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl insoțesc pe 
președintele Portugaliei în vizita în 
țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Lisabona și ambasado
rul Portugaliei la București.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul. S-au intonat imnuri
le de stat ale României și Portuga
liei.

După depunerea coroanei de flori, 
asistența a păstrat un moment de re
culegere. în continuare, cei prezenți 
ău vizitat rotonda monumentului.

In încheierea solemnității, înaltul 
oaspete a primit defilarea gărzii de 
onoare.

Primirea șefilor 
misiunilor diplomatice 

acreditați în țara noastră 
în cursul zilei de joi, președintele 

Republicii Portugheze, general An
tonio Ramaiho Eanes, și doamna 
Maria Manuela Ramalho Eanes au 
primit, la Palatul din Plata Victoriei, 
pe șefii misiunilor .diplomatice 
acreditați în țara noastră, împreună 
cu soțiile.

Președintele Republicii Portugheze 
s-a intretinut intr-o atmosferă cor
dială cu diplomații prezenți.

La primire au fost de fată Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Marin Iliescu, 
ambasadorul României la Lisabona.

Au fost prezenți Joao de Freitas 
Cruz, ministrul afacerilor externe, si 
celelalte persoane oficiale din Repu
blica Portugheză care il însoțesc pe 
președintele Antonio Ramalho Eanes 
in vizita pe care o face in tara 
noastră.

Vizitele doamnei 
Maria Manuela Ramalho

Eanes
Doamna Maria Manuela Ramalho 

Eanes a vizitat, joi. Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România, 
în timpul vizitei a fost însoțită de 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste.

Vestigii a)e istoriei noastre multi
milenare, ale culturii și civilizației 
străvechi pe pămintul României i-au 
fost prezentate in lapidarium și in 
sala tezaurelor. A fost apreciată ori
ginalitatea pieselor expuse, măiestria 
artistică și valoarea istorică a expo
natelor. Au fost vizitate apoi expo
zițiile omagiale „Dovezi ale dragos
tei. înaltei stime și profundei pre
țuiri de care șe bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele altor țări" 
și „Mărturii ale dragostei, prețuirii 
și adincii recunoștințe manifestate 
de întregul partid și popor față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu prilejul ani
versării a 60 de ani de viată și a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară". Doamna Maria Manuela 
Ramalho Eanes a semnat în cartea 
de onoare a muzeului.

în dimineața aceleiași zile, doam
na Maria Manuela Ramalho Eanes, 
însoțită de Iuliana BuCur, secretar de 
stat la Ministerul Industriei Ușoare, 
a vizitat, de asemenea, grădinița de 
copii a întreprinderii de confecții și 
tricotaje București, unde s-a intere
sat de unele aspecte ale dezvoltării 
învățămîntului preșcolar românesc. 
S-sf apreciat grija deosebită de care 
se bucură cea mai tinără generație 
a țării, excelentele condiții de viață 
create acesteia. în încheiere, a fost 
urmărit un scurt program artistic, 
susținut de șoimi ai patriei din gră
diniță.

ZILELE CULTURII 
DIN REPUBLICA 

POPULARĂ POLONĂ
Joi s-au inaugurat în țara noastră 

Zilele culturii din Republica Populară 
Polonă, dedicate împlinirii a 35 de 
ani de la eliberarea Poloniei de sub 
dominația fascistă. Cu acest prilej, 
la Muzeul colecțiilor de artă din Ca
pitală au fost deschise o expoziție de 
sculptură poloneză contemporană și 
o expoziție documentară cu tema 
„Viața culturală contemporană din 
Polonia". Prima prezintă o selecție 
de 86 lucrări din operele a 23 de 
sculptori din mai multe centre de 
creație ale Poloniei, ilustrînd variate 
tendințe artistice, cealaltă oferă ima
gini fotografice privind dinamica ac
tivității culturale din această țară.

La festivitatea inaugurală au rostit 
alocuțiuni Ion Gălăteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, și Jozef Fajkowskl, secre
tar de stat in Ministerul Culturii și 
Artei al R. P. Polone, conducătorul 
delegației care ne vizitează țara.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii artiștilor plastici, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Erau prezenți Wladvslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
La Ateneul Român a avut loc, joi 

seara, concertul de gală al Orchestrei 
de cameră a Filarmonicii naționale 
din Varșovia, manifestare înscrisă în 
programul Zilelor culturii din R. P. 
Polonă. Sub conducerea dirijorului 
Karol Teutsch, și avînd ca soliști pe 
Marek Marczyk la violă și pe Jerzy 
Szafranski la oboi, orchestra a inter
pretat lucrări de un compozitor ano
nim polonez din secolul al XVIII-lea, 
de Vivaldi, Telemann, Albinoni. Mo
zart și de compozitorul polonez con
temporan Henrik Gorecki. Concertul 
a fost primit cu căldură de publicul 
bucureștean.

★
Zilele culturii poloneze, organizate 

în perioada 22—29 martie. în cadrul 
planului de colaborare culturală din
tre cele două țări, succedă manifestă
rilor culturale care au avut loc în 
Polonia in 1977, cu prilejul centena
rului Independentei de stat a Româ
niei. Programul Zilelor culturii po
loneze este bogat și divers, el cuprin- 
zind expoziții de artă, de medalii, de 
fotografii și fotodocumentare. con
certe și spectacole, gale ale fil
mului, intîlniri de lucru intre scrii
tori, artiști plastici, Compozitori, ci
neaști și alți oameni de cultură ro
mâni și polonezi.

în cadrul unei întîlniri cu ziariștii, 
Jozef Fajkowski a prezentat o sin
teză a realizărilor obținute in dife
rite sectoare ale culturii in anii Po
loniei populare, condițiile in care își 
desfășoară astăzi activitatea creatorii 
din această țară, subliniind, totodată, 
evoluția ascendentă pe care o cu
noaște colaborarea culturală româ- 
no-poloneză.

(Agerpreș)

---------------- „— 
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 martie. Tn țară : Vremea va ri 
în general instabilă. Ceru] va fi va
riabil. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea $i caracter de aversă. însoțite 
izolat de descărcări electrice. Vtntul va 
Stifla slab pînă la moderat, cu intern 
slficări de scurtă durată, cu viteze pînă 
la 45—50 de km pe oră, iar în zona de 
munte viteza vîntului va atinge 80 de 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, iar cele maxime intre 7 și 17 
grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vintul va sufla slab pînă la 
mbderat. Temperatura ușor variabilă.
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FOTBAL ; La Pitești, un med de verificare 
a formației olimpice

Ieri, la Pitești, formația reprezen
tativă olimpică a României a jucat 
un meci de verificare în compania 
echipei clubului F.C. Sochaux. din 
prima divizie a campionatului fran
cez.

Scorul contează inai puțin în ase
menea fel de meciuri ; el poate avea 
însemnătate numai pentru a vedea 
cum s-au marcat punctele formației 
noastre, trei la număr, si. firește, cum 
a primit golul, căci atacul francez a 
înscris Si el un punct. Deci, ieri re
zultatul a fost de 3—1 (1—0). în fața 
unui partener de Joc bine ales — 
apărare destul de fermă, marcaj 
strict, aglomerare de jucători in par
tea proprie de teren, contraatacuri 
rare. însă incisive.

în prima jumătate a partidei, echi
pa noastră, formată din jucători am
bițioși, a atacat aproape continuu, dar 
fără nrea mare ordine (din cauza 
insuficientei capacități de construcție 
a liniei de mijloc), a tras mult la 
noartă. insă foarte imprecis, probabil 
si datorită marcajului. Totuși, la o 
lovitură liberă trasă de Iovănescu. in 
minutul 30. Stan s-a descurcat foarte 
bine in fata adversarului direct și a 
portarului. înscriind primul gol.

După pauză, lucrurile s-au schim
bat. Coman a avut de furcă cu ata- 
cantii francezi chiar din primele mi
nute ; partenerii de verificare au 
reușit chiar să egaleze in min. 59, 
după o suită de greșeli ale apărăto
rilor noștri. Formația română a ri
postat prin cîteva acțiuni de atac de
cise. golurile următoare fiind inscrise 
cu aportul direct al jucătorului Doru 
Nicolae : cursă pe aripa dreaptă și 
șut cu stîngul. foarte frumos, in col

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră de felicitare. 
Doresc Excelenței Voastre multă sănătate și fericire și poporului prieten ai 
Republicii Socialiste România deplin progres și prosperitate.

JADDALLAH AZZUZ AL-TALHI
Secretar al Comitetului General Popular 

Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă

Cuvîntul tovarășei 
Lina Ciobanu

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Exprim' cele mai alese ginduri și 

cele mai calde mulțumiri dumnea
voastră personal, Comitetului Politic 
Executiv, pentru scrisoarea și ură
rile adresate cu prilejul aniversării 
zilei mele de naștere. Mulțumesc din 
inimă conducerii de partid și de stat 
pentru înalta distincție ce mi-a 
fost acordată astăzi.

Aniversarea a 50 de ani de viată 
coincide cu împlinirea a 32 de ani de 
activitate in rindurile Partidului Co
munist Român și 29 de ani ca acti
vist al partidului. Crescută în anii 
cei mai frumoși pe care i-a cunoscut 
patria mea. anii construcției socialis
mului. a spus vorbitoarea, nu pot să 
nu amintesc că m-am bucurat 
alături de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
de avantajele noii orinduiri. des- 
fășurindu-mi activitatea sub pri- 
virea părintească. sfătuitoare și 
inteleaptă a dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general. Prezenta 
mea ca activist de partid și de stat 
se datorează, inainte de toate. încre
derii dumneavoastră in munca Si 
creația femeii din țara noastră. în
demnurile dumneavoastră m-au de
terminat și mă vor determina să 
muncesc mai mult și mai bine pen
tru a demonstra că locul femeii în 
societatea noastră este acolo unde se 
făurește viitorul tării.

Cu sentimente de aleasă prețuire și 
stimă tin să mulțumesc din inimă 
iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, 
care, prin remarcabila sa activitate 
pe tărîmul vieții politice si științifice, 
aduce o contribuție de seamă la în
făptuirea politicii partidului și statu
lui nostru. Patriotismul fierbinte, 
neobosita activitate ce o desfășoară 
pentru binele și fericirea omului. înal
tele calități de soție, mamă, comunis
tă. activistă constituie si vor constitui 
pentru mine un .minunat si insufleti- 
tor exemplu. îi exprim si de data

Cronica
Cu prilejul creării Comisiei mixte' 

guvernamențșjgț'de colaborare cultu
rală româno-cehoslovacă, ambasaflp- 
rul R.S. Cehoslovace la București;' 
Lumir Hanak, a oferit, joi. un cocteil.

Au luat parte Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Aurel Duca, 
vicepreședinte ai Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Educației și învătă- 
mintului. oameni de artă si cultură.

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, joi. in Ca
pitală o manifestare culturală.

Au fost prezentate impresii de că
lătorie in Pakistan. Au luat parte 
membri ai conducerii I.R.R.C.S.. re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 

tul lung al porții adverse (2—1) ; re
cuperarea mingii de la adversar, 
cursă pe partea stingă, centrare cu 
boltă în careu, de unde Florin Gri- 
gore a trimis balonul cu capul in 
plasă (3—1).

Pe scurt : o verificare reușită, 
fiindcă ne-a arătat unele calități ale 
formației, dar și destule defecte ale 
ei. provenind. în special, de la linia 
de mijloc, atit in fazele de atac, cit 
si în cele de apărare ale întregii 
echipe. Pină la 18 aprilie, ziua pri
mului meci oficial al echipei noastre 
olimpice, se mai pot produce substan
țiale Îmbunătățiri, de compoziție a 
acestei formații si de ordonare tac
tică a jocului ei.

V. M.

șah; Festivitatea de 
international

Ieri, la sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
avut loc festivitatea de încheiere a 
turneului international de șah al 
României — ediția a XVTIl-a.

La acest turneu au participat 16 
jucători, dintre care nu mai puțin de 
sase mari maeștri, ceea ce a conferit 
întrecerii de Ia București' o foarte 
bună valoare șahistică. Concursul a 
fost ciștigat de marele maestru Tai- 
manov (U.R.S.S.). urmat, la egalitate 
de puncte, de trei jucători români, 
Mihai Șubă, Teodor Ghițescu și Vic
tor Ciociltea ; o bună impresie au 
produs foarte tinerii iucători români 

aceasta întreaga mea recunoștință 
pentru îndrumarea înțeleaptă, orien
tarea nermane.ntă si șpriiinul de care 
m-am bucurat ne parcursul intre.gii 
mele activități.

Realizările De care poporul român 
le dobindeste zi de zi sint organic le
gate de politica Partidului Comunist 
Român, de creșterea rolului său con
ducător in societate, de prezenta in 
fruntea partidului si statului nostru a 
dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Permanenta si constructiva dum
neavoastră prezentă in mijlocul oa
menilor muncii, in actualitatea pro
blemelor complexe ale vieții econo
mice. științifice, politice si sociale, 
spriiirfhl competent si generos pe care 
ni-1 acordați. Pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin, a spus în conti
nuare vorbitoarea, constituie temeiul 
încrederii depline cu care vă în
conjurăm. al hotăririi de a contribui 
cu toată ființa, alături de întregul 
popor. la infăntuirea mărețelor idea
luri nentru care v-ati consacrat în
treaga dumneavoastră viată. Vă asi
gur că voi acționa permanent pentru 
realizarea in mod exemplar a tuturor 
sarcinilor ce-mi revin.

Clarviziunea. înalta competentă și 
dăruire caracteristice operei dumnea
voastră de ridicare a patriei pe 
culmile Progresului si civilizației — 
a continuat vorbitoarea — isi găsesc 
un sens adine si in luDta ce o desfă- 
surati pentru ca lumea de azi si de 
miine să_ fie o lume a păcii, colabo
rării si înțelegerii intre popoare.

Ca activist al partidului, ca om al 
muncii cu inima plină de mindria sl 
bucuria de a vă avea mereu in frun
tea partidului si a tării, a mus in 
Încheiere tovarășa Lina Ciobanu. vă 
asigur, mult stimate secretar general, 
că voi fi mereu ia datorie in această 
operă uriașă, dusă cu entuziasm si 
fermitate de către dumneavoastră, 
că mă voi. strădui să fiu Ia înălțimea 
epocii in care trăim, contribuind ast
fel. cu întregul popor. la înfăptuirea 
telurilor mărețe înscrise ne stindar
dul Partidului Comunist Român, care 
conduce tara oe drumul socialismului 
si comunismului, al prosperității si 
oăcii. (Aplauze).

zilei
Externi, Ligii de prietenie cu po
poarele' din Asia și Africa, oameni 
de. artă, și cultiiră. hn" numeros pu
blic.

Au fost prezent! Shaikh A. Moid. 
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare, producții ale stu
diourilor pakistaneze.

★
Joi dimineață, navele engleze ..An

telope" sl „ Jupiter" au sosit in portul 
Constanta, unde efectuează o vizită 
de curtoazie. în aceeași zi. coman
dantul marșului, insotit de un grup 
de ofițeri englezi, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul Victoriei 
din Constanta Si a făcut vizite pro
tocolare primarului municipiului 
Constanta, comandantului Marinei 
militare si comandantului Institutu
lui de marină „Mircea cel Bătrin-, 

(Agerpreș)

A

In cîteva rînduri
• S-au încheiat la Ulan Bator în

trecerile turneului armatelor prie
tene la lupte greco-romane. Spor
tivul român Ion Arapu a obținut 
medalia de aur la categoria 57 kg.

• Țintașul român Stan Marin s-a 
clasat pe primul loc in campiona
tul armatelor prietene în proba de 
pistol viteză cu 596 puncte. In 
ansamblu, competiția a fost domi
nată de Steaua București, învin
gătoare pe echipe cu 2 369 puncte.

• Pe „Nepstadion" din Budapes
ta. in prezența a 3 000 de spectatori, 
selecționata de fotbal a Ungariei a 
susținut un joc de' verificare in 
compania echipei Slovan Bratis
lava. Gazdele au obținut victoria 
cu 5—0 (4—0) prin punctele inscrise 
de Fekete (2), Nilashi (2) și Zom- 
bori.

încheiere a turneului 
din Capitală
Ovidiu Foișor și Adrian Negul eseu, 
debutanti la un turneu de asemenea 
tărie.

Șahiștii care s-au evidențiat, cu 
ocazia turneului international al 
României au fost recompensați cu 
diferite trofee. Premiul oferit de zia
rul ..Scinteia" sahistului român cu 
cel mai bun procentaj tn partidele cu 
jucătorii oaspeți (printre care se 
aflau patru mari maestri) a fost de
cernat marelui maestru Victor Cio
ciltea. iar premiul C.C. al U.T.C. tî- 
•nărului jucător Adrian Negulescu 
(18 ani).

• „LOREX 79". Un 
grup de cercetători canadieni 
va porni. în cursul lunii viitoa
re. într-o expediție spre regiu
nea Polului Nord, pentru a stu
dia lanțul muntos submarin Lo
monosov ce divide bazinul arc
tic pe sub platoșa groasă de 
gheată. El se întinde pe o lungi
me de 1 700 km între platoul con
tinental siberian si cel canadian, 
avînd o înălțime medie de 3 000 
metri. Programul de cercetări al 
expediției, purtind numele de 
„Lorex 79". își propune să .ve
rifice teoria conform căreia a- 
ceastă formațiune muntoasă s-ar 
apropia de continentul euro
pean. De la o stațiune de cer
cetări geofizice, plasată pe o 
banchiză in derivă deasupra 
lanțului de munți, se vor efec
tua măsurători ale deviației și 

ale seismicității, se va studia 
structura geologică a rocilor din 
adincuri.

• ORAȘE DIN ALU
MINIU. Combinatul de case 
din panouri de aluminiu ce 
se înaltă la Salanogorsk. in 
U.R.S.Ș., va produce clădiri-con- 
teiner. transportabile cu elicop
terul. pentru uzul celor trimiși 
să pună in valoare noi regiuni. 
Din panourile de metal argintiu 
căptușite cu materiale poroase 
ușoare si călduroase pot fi mon
tate case cu citeva apartamen
te. de două sau mai multe ca
mere. clădiri sociale, depozite, 
hale de producție. Clădirile din 
aluminiu, in greutate maximă 
de 3,5 tone, vor fi dotate cu mo
bilă adecvată, instalații tehnico- 
sanitare și tot ce este necesar in 

funcție de destinația acestora. 
Asemenea construcții au trecut 
cu succes proba calității, in con
dițiile de climă aspră din orașul 
sovietic Amderma. unde gerul 
domnește în cea mai mare 
parte a anului.

• TAXIMETRE ÎN
DRUMATE ELECTRO
NIC. în trei mari orașe ale 
Suediei — Stockholm. Malmo și 
Gdteborg — se vor introduce in 
următorii ani sisteme de ghi
dare electronică a rețelei de 
taxiuri. în momentul co
mandării unui taximetru, solici
tantul poate fi informat asupra 
locului unde se află cel mai a- 
propiat vehicul și asupra tim
pului necesar acestuia pentru a 
ajunge la locul cerut. Această

operativitate se realizează prin 
dotarea dispeceratului cu un 
creier electronic. Toate datele, 
obținute altminteri cu un mare 
consum de timp. în cursui unor 
adevărate anchete telefonice in 
rîndul taximetrelor de pe 1ra- 
seu, sint înmagazinate în frac
țiuni de secundă de calculatorul 
electronic, după care el operează 
și selecția. Șoferului vehiculului 
aflat in poziție optimă i se a- 
nuntă. prin intermediul termi
nalelor cu care sint înzestrate 
toate mașinile, numele si adresa 
solicitantului. Sistemul acesta 
mărește totodată securitatea șo
ferilor : printr-o simplă apăsare 
pe un buton se stabilește legă

tura cu centrala, care poate ur
mări tot ce se petrece în ve
hicul.

• „MIRIAPOD" RU
TIER. Un nou tip de autoca
mion fabricat in Italia măsoară 
40 m lungime. 3,5 m lățime și 
4.5 m înălțime. Cu o masă pro
prie de o sută de tone, acest 
„mamut" poate transporta o în
cărcătură de 250 tone. Cele două 
motoare diesel de 315 CP fie
care. instalate la mijlocul caro
seriei pun in mișcare, cu. aju
torul unui sistem de pompare, 
motoarele hidraulice montate in 
14 din totalul de 48 de roti duble 

ale vehiculului. „Autovagonul" 
are o viteză de deplasare de 5 
km pe oră cînd este incărcat și 
de 20 km pe oră cînd circulă 
fără încărcătură. Un sistem spe
cial de suspensie permite , fie
cărei osii să se inalte cu ma
ximum 60 cm atunci cînd ca
mionul trece peste uncie obsta
cole. La extremități, vehiculul 
este prevăzut cu un tel de ram
pe înclinate care, deplasindu-so 
pe lungimea caroseriei, asigură 
o distribuire judicioasă a încăr
căturii.

• CONSERVAREA 
ȚESĂTURILOR DIN 
MUZEE. Cum pot fi conser
vate țesături milenare descope
rite de arheologi si expuse în 

muzee ? Se speră că studiile în
treprinse la Institutul de cerce
tare a lemnului din Mdnchen, 
in colaborare cu alte instituții 
competente din R.F.G.. vor oferi 
răspunsul așteptat de păstrătorii 
acestor comori de artă. Specia
list'll vest-germani studiază din 
punct de vedere chimic și fizic 
țesăturile din in ce se confec
ționau in Egiptul antic (utilizate 
la decorarea interioarelor, mu
mificări ș.a.m.d.) pentru a de
termina vechimea, originea lor 
și tehnica de lucru folosită de 
străvechii țesători- Se speră ca
pe baza acestor studii, să se 
ajungă la salvarea de la distru
gere a unor țesături antice de 
mare valoare existente în mu
zeele sau colecțiile dintr-un 
mare număr de țări.

• „VIDEOTEAM- 
1 000" este un nou procedeu, 
puțin costisitor, de proiecție a 
imaginilor de televiziune ne un 
ecran de mari proporții. Conce
put si lansat pe piață de socie
tatea franceză Delta-club. ej se 
adaptează la Orice aparat T.V. 
cu lățimea ecranului de 33 pină 
la 42 cm. Imaginea de Pe micui 
ecran este proiectată oe un ecran 
lat de 1.70 sau de 2.05 m. in 
funcție de model, cu ajutorul 
unui sistem optic instalai, in
tr-un tub ce se fixează pe tele
vizor. întrucît imaginea proiec
tată pe o suprafață mult mai 
mare este, evident, mai puțin 
luminoasă, vizionarea trebuie 
să se facă într-o încăpere com
plet întunecată.
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Aprobarea proiectului tratatului 
de pace egipteano-israelian

• în grupul parlamentar al P.N.D. din Egipt
CAIRO 22 (Agerpres). — Grupul 

parlamentar al Partidului Național 
Democrat (P.N.D.), de guvernămînt 
din R. A. Egipt, reunit în prezența 
lui Sophi Abou Taleb, președintele 
Adunării Poporului, și a altor ofi
cialități egiptene, a aprobat proiectul 
tratatului de pace egipteano-israelian 
— relatează agenția M.E.N. în cadrul 
dezbaterilor au luat cuvîntul pre
ședintele Adunării Poporului, primul 
ministru Mustafa Khalil, Fikri Ma-

kram 
P.N.D., 
stat la 
alti membri ai guvernului.

Intr-un comunicat dat publicității 
la încheierea dezbaterilor — reluat de 
agenția M.E.N. — grupul parlamentar 
al P.N.D. apreciază că acordul de 
pace constituie un pas important și 
fundamental pentru instaurarea unei 
păci globale, echitabile și permanente 
în Orientul Mijlociu.

• în parlamentul israelian
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Par

lamentul israelian (Knessethul) a 
aprobat — în noaptea de miercuri 
spre joi, cu 95 voturi pentru. 18 îm
potrivă și 3 abțineri — proiectul tra
tatului de pace israeliano-egiptean, 
care urmează să fie semnat, la 26 
martie, la Washington. în cadrul 
dezbaterilor au luat cuvintul premie
rul Menahem Begin, ministrul de 
externe. Moshe Dayan, ministrul 
apărării Ezer Weizman și alți mem
bri ai guvernului. La încheierea 
dezbaterilor, premierul Menahem

Ebeid, secretar general al 
Butros Ghali, ministru de 

Ministerul Afacerilor Externe,

Begin a declarat, joi dimineața: 
..Desigur, viitorul ne îngrijorează, 
însă am ajuns la un punct de coti
tură și sper că această cotitură deci
sivă va aduce pacea și prosperitatea 
Israelului și poporului egiptean".

Premierul israelian a relevat 
„în termenul prevăzut, locuitorii 
teritorii (Cisiordania și Gaza)
merge la urne și își vor face datoria 
de cetățeni în deplină, libertate. 
Ideea autonomiei este cea care a 
deschis drumul păcii și vom realiza 
această autonomie cu orice preț".

Că, 
din 
vor

Președintele egiptean, Anwar EI(Agerpres).
israelian, Menahem Begin, și președintele Statelor

WASHINGTON 22 
Sadat, primul ministru 
Unite, Jimmy Carter, vor semna luni, 26 martie, la Washington, Trata
tul de pace dintre Egipt și Israel, anunță un comunicat al Casei Albe, ci
tat de agenția U.P.I.

Ceremonia semnării, la care vor fi invitați toți membrii Congresului 
american, se va desfășura la ora 14 (ora locală).

Conferința Comisiei economice O.N.U. pentru Africa

In căutarea unei strategii comune de dezvoltare 
economică independentă a țărilor africane

RABAT 22 (Agerpres). — Căutarea 
unei strategii comune de dezvoltarea 
țărilor africane și a unei mai mari 
autonomii economice a continentului 
domină lucrările celei de-a V-a Con
ferințe ministeriale a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Africa 
(C.E.A.) — de la Rabat — relevă a- 
genția France Presse. Dezbaterile ge
nerale inițiate miercuri se referă la 
dezvoltarea statelor africane în ulti
mii ani, activitățile C.E.A. în 
1977—78 și atitudinea pe care ar 
trebui să o adopte Africa la rene- 
gocierea Convenției de la Lome, în
cheiată între un grup de țări în 
curs de dezvoltare de pe continentul 
african, zona Caraibilor și Pacificului 
și C.E.E. (Comunitatea economică 
vest-europeană). Totodată, se are in

vedere poziția țărilor africane la a- 
propiata Conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). ” ...........
loc 
I

J, programată să aibă 
în luna mai la Manila.

In mesajul adresat conferin
ței, suveranul Marocului. Hassan 
al II-lea, a lansat un apel la in
tensificarea si extinderea rela
țiilor de cooperare reciproc 
avantajoase dintre țările conti
nentului, ca una din modalită
țile esențiale menite să conducă 
spre înfăptuirea obiectivelor lor 
comune de consolidare a inde
pendenței economice, pentru 
dezvoltare și progres, pentru in
staurarea unei noi ordini, mai 
justă și mai echitabilă, pe plan 
internațional.

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 22 (Agerpres). — La Praga 

s-au desfășurat lucrările Plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a 
dezbătut raportul Prezidiului C.C. al 
partidului, referitor la îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al XV-lea Con
gres al P.C. din Cehoslovacia și noi 
sarcini privind dezvoltarea agricul
turii și industriei alimentare.

Raportul arată că, deși condițiile 
climatice nu au fost favorabile, volu
mul producției agricole in primii trei 
ani ai actualului cincinal a crescut 
cu 7,5 la sută. în raportul difuzat de 
agenția - C.T.K. se menționează apoi 
că, deși s-au înregistrat o serie de 
rezultate pozitive, în anii care au tre
cut nu s-a reușit să se obțină un 
echilibru între producția culturilor 
agricole și creșterea producției zoo
tehnice. Volumul producției globale 
în industria alimentară pe perioada 
1976—1978 a fost realizat in propor
ție de 97,6 la sută.

în încheierea plenarei, Gustav

Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R.S.C., a rostit o 
cuvîntare, in care a subliniat, intre 
altele, intenția de a investi și de acum 
înainte în agricultură maximum de 
mijloace ce pot fi eliberate. în ve
derea sporirii nivelului de aprovizio
nare din resurse interne. Pe primul 
plan se află reducerea pierderilor și 
o mai bună folosire a marilor rezerve 
interne din agricultură, ridicarea în
treprinderilor agricole rămase in 
urmă, imbunătățirea activității de 
conducere în toate sectoarele com
plexului agrar-alimentar.

G. Husak a relevat, de asemenea, 
necesitatea acordării unei atenții spo
rite problemelor indeplinirii sarcini
lor în sfera extracției de cărbune, 
economisirii stricte și raționalizării 
consecvente a consumului de com
bustibil și energie.

Vorbitorul a abordat, de asemenea, 
unele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

Un amplu articol publicat în ziarul 
„The Daily Tribune" din Bangladesh despre:

Manifestarea largă a democrației 
socialiste in România

DACCA 22 (Agerpres). — „THE 
DAILY TRIBUNE" — cotidian de 
limbă engleză care apare în capi
tala R. P. Bangladesh — a publicat 
un amplu articol consacrat Româ
niei în care prezintă preocupările 
Partidului Comunist Român, ale 
statului nostru pentru perfecționa
rea continuă a formelor organiza
torice de manifestare largă a de
mocrației socialiste in toate do
meniile vieții politice, economice și 
sSciale. în context sînt amintite fo
rumurile principale de largă parti
cipare a maselor de oameni ai 
muncii la conducerea treburilor 
statului și a economiei.

în articol se fac ample referiri la 
modul în care problemele democra-

Ședința comună a
și a Prezidiului

(Agerpres). SubBELGRAD 22 
președinția lui Iosip Broz Tito. la 
Herțeg Novi a avut loc ședința co
mună a Prezidiului R.S.F.I. și a Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. la care au 
participat principalele oficialități ale 
Federației iugoslave. republicilor 
componente și provinciilor autono
me. în acest cadru a fost examinată 
situația internațională, stabilindu-se 
sarcinile pe planul politicii externe 
a Iugoslaviei. Raportul introductiv la 
reuniune a fost prezentat de Miloș 
Minici. membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

După cum relevă agenția Taniug, 
în cadrul reuniunii s-a subliniat lo
cul important pe care îl ocupă în 
politica externă a Iugoslaviei, relațiile 
cu vecinii, faptul că Iugoslavia va 
milita neîntrerupt pentru dezvoltarea 
unor relații de bună vecinătate și 
colaborare multilaterală.

Examinîndu-se aspecte legate de 
cea de-a șasea conferință la nivel 
înalt a tarilor nealiniate, s-a șubli- 
niat necesitatea angajării neîntrerup
te a tuturor forțelor iubitoare de pace 
din lume pentru victoria principiilor 
coexistentei pașnice si transformarea 
acestor 
versală

principii într-o practică uni- 
în relațiile

sosite în 
vreme din 

infor-

Știrile 
ultima 
Salvador
mează despre re
crudescenta ac
țiunilor represive 
ale regimului mi
litar îndreptate 
împotriva grupă
rilor și forțelor 
democratice. Re- 
latind despre si
tuația de tensiune 
din această mică 
tară a Americii 
Centrale, revista 
americană „News
week" publică fo
tografia alăturată, 
care înfățișează 
un aspect al in
tervenției politiei 
la Universitatea 
din San Salvador, 
unde au fost ares
tați mai multi 

studenti.

Vizita delegației SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

ției socialiste au fost abordate la 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1978 și sint redate extrase din cu- 
vintarea tovarășului Nicolae

■ Ceaușescu, rostită la această plena
ră. „The Daily Tribune" subliniază 
că „măsurile de perfecționare a 
conducerii și planificării în Româ
nia pornesc de la principiul îmbi
nării conducerii unitare, pe baza 
planului național unic, a activității 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate cu autonomia 
economico-financiară a unităților 
administrative și de producție, cu 
principiul autoconducerii muncito
rești. cu autogestiunea întreprinde
rilor".

Prezidiului R.S. F. I
C.C. ai U.C. I

..întreaga dezvoltare contemporană 
confirmă că este inacceptabil și pe
riculos amestecul, indiferent sub ce 
motiv. în treburile interne ale țărilor 
independente și suverane, precum și 
impunerea din afară, prin forță- a 
orînduirii interne", s-a relevat la șe
dință — precizează agenția Taniug.

BRASILIA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Congresului Național Bra
zilian.» Luiz Viana Filho, care este și 
președinte al Senatului federal, a 
primit delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de Virgil Teodores- 
cu, vicepreședinte al M.A.N.. care se 
află în vizită in Brazilia, la invitația 
parlamentului acestei țări.

Cu acest prilej a fost evidențiată 
evoluția ascendentă a relațiilor româ- 
no-braziliene, in special după vizita 
președintelui Nicolae Ceausescu în 
Brazilia, in 1975, relevîndu-se rolul 
parlamentelor în dezvoltarea relații
lor de colaborare dintre cele două 
țări și popoare. A fost subliniată, 
totodată.’ semnificația apelului Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România adresat parlamente
lor și guvernelor tuturor statelor, tu
turor popoarelor lumii, în decembrie 
1978, ca document cuprinzător pri
vind cooperarea dintre state pentru 
realizarea unui deziderat major al zi
lelor noastre : dezarmarea și asigu
rarea păcii în lume.

Delegația M.A.N. a fost primită ul
terior de președintele în exercițiu al 
Camerei Deputaților. Homero Santos, 
relevîndu-se rolul parlamentelor în 
dezvoltarea raporturilor pe multiple 
planuri dintre România și Brazilia.

Deputatul Homero Santos a tinut 
să sublinieze impresia excelentă 
lăsată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Brazilia ca mesager al 
unui mare popor prieten.

La convorbiri a participat Nicolae 
Ghenea. ambasadorul României în 
Brazilia.

Excelenței Sale
Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, vă adresez 
calde felicitări, iar poporului pakistanez prieten succes continuu în efortu
rile sale pentru progres și prosperitate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre 
România și Pakistan se vor dezvolta și în viitor în interesul popoarelor 
celor două țări și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TURCIA

Obiective ale programului de redresare economică
ANKARA 22 (Agerpres). — Primul 

ministru al Turciei, Biilent Ecevit, 
a prezentat, intr-o cuvintare rostită 
în fața grupului parlamentar al Par
tidului Republican al Poporului, de 
guvernămint, direcțiile programului 
de redresare economică, elaborat de 
guvernul său. subliniind că tara nu 
trebuie să se bazeze pe ajutorul ex
tern. ci pe propriile sale forte — in
formează agenția Anatolia. Relevind 
că unele state occidentale sînt dis
puse să acorde Turciei un ajutor sub 
formă de împrumuturi, Biilent Ece
vit a spus : „Totuși, nu sintem siguri 
în ce privește rezultatele acestor ini-

tiative și numai putem considera o- 
portun să ne punem speranță în ele. 
In consecință, credem că singura so
luție rezidă în adoptarea si aplicarea 
unui program de redresare economi
că. bazat în principal pe propriile 
noastre forte și pe mobilizarea în
tregului nostru potential**.

Primul ministru Ecevit 
tat

internaționale.

a ară- 
că pentru a depăși actualele 

dificultăți economice și pentru a asi
gura ..o stabilitate în economie, con
comitent cu o creștere dinamică", gu
vernul său a fixat drept obiective 
reducerea ritmului de creștere a pre
țurilor. sporirea gradului de utilizare 
a capacităților de producție, micșo
rarea cererii de consum, încurajarea 
economiilor, canalizarea resurselor 
spre investiții în domeniile prioritare 
din punct de vedere economic si so
cial. echilibrarea veniturilor si redu
cerea șomajului.

Tară cu 70 milioane de locuitori. 
Pakistanul contemporan depune con
siderabile eforturi pentru a asigura o 
dezvoltare continuă și rapidă a eco
nomiei naționale. Dacă în 1947, anul 
proclamării independenței, existau 
doar un număr redus de ateliere si 
mici întreprinderi, tinărul stat fiind 
cunoscut ca un exportator de mate
rii prime, astăzi producția industrială 
se află în extindere si diversificare, 
între principalele ramuri numărîn- 
du-se siderurgia, construcțiile de ma
șini, petrochimia, textilele etc.

Aceste realizări pot fi întilnite atît 
la Lahore, orașul unde la 23 martie 
1956 a fost proclamată Republica Is
lamică Pakistan, în nordicul Pesha
war, cît mai ales la Karachi, fosta 
capitală a țării. Port pe țărmul Golfu
lui Oman, care' cu trei decenii în 
urmă avea doar 300 000 de locuitori, 
Karachi se- înfățișează acum ca 
un mare centru industrial și comer
cial, cu aproape 4 milioane de lo
cuitori. Aici au fost construite nu
meroase întreprinderi industriale. O 
mare rafinărie, inaugurată la începu
tul anului trecut, a fost realizată în 
cooperare cu țara noastră. Avind o 
capacitate de 1 200 000 tone anual, a- 
ceasta este chemată să joace un rol 
important în acoperirea necesităților 
interne de produse petroliere.

Valorificarea resurselor naționale 
în folosul propriu, menținerea unui 
ritm accelerat al dezvoltării consti
tuie de altfel obiective centrale ale 
politicii economice a 
pakistaneze. în cursul 
cinci ani (1978—1983), marcat deja de 
importante realizări, se prevede o 
sporire anuală a produsului național 
brut de 8 la sută; agricultura ur
mează să crească cu 6 la sută, iar in
dustria — cu 10 la sută. Pentru în
făptuirea obiectivelor fixate vor fi 
alocate investiții în valoare de 14,8 
miliarde dolari.

Pe planul politicii externe. Pakista
nul se afirmă ca o tară dornică să-și

autorităților 
planului de

aducă contribuția la statornicirea 
unor relații noi. de înțelegere si co
laborare între statele lumii — o 
semnificație deosebită avînd în acest 
sens hotărîrea adoptată recent de a 
se retrage din pactul militar 
CENTO.

Ca țări în curs de dezvoltare, care 
au multe preocupări comune atît in 
ce privește propășirea economico-so- 
cială, cit și în domeniul creării unui 
cadru international favorabil păcii, 
securității și progresului tuturor na
țiunilor. România si Pakistanul pro
movează raporturi de prietenie si 
cooperare reciproc avantajoasă pe 
multiple plantai. Din 1965. anul sta
bilirii relațiilor diplomatice, schim
burile politice, comerciale, culturale 
dintre cele două țări au înregistrat o 
continuă creștere si diversificare. La 
realizarea acestei evoluții ascendent 
o contribuție hotărîtoare au adus îjj. 
tilnirile la nivel înalt, documentele și 
înțelegerile convenite în cursul lor, 
care au creat un cadru trainic con
lucrării româno-pakistaneze.

Dorința României si Pakistanului 
de a colabora tot mai strîns. dorință 
reafirmată de conducătorii celor două 
țări, președintele Nicolae Ceaușescu 
și generalul Mohammad Zia-ul Haq, 
si-a găsit o nouă reflectare în pro
tocolul celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-pakistaneze de 
cooperare economică, științifică si 
tehnică (decembrie 1978), care preve
de o serie de acțiuni si măsuri con
crete în vederea intensificării coope
rării în diverse domenii de interes 
comun, cum sînt construcțiile de ma
șini. industria chimică, agricultura, 
precum și creșterea si diversificarea 
schimburilor de mărfuri.

Este neindoielnic că dezvoltarea a- 
cestei colaborări prietenești servește 
ambelor țări și popoare, cerințelor in
tensificării colaborării internaționale, 
ale cauzei păcii și progresului in 
lume.

Nicolae N. LUPU

PROCESE ACTUALE ÎN ȚĂRILE LATINO-AMERICANE

Consolidarea independenței - in strînsă legătură
cu formarea de cadre naționale

loc 
al
25

recent un 
educatorilor, 
de țări au

La Caracas a avut 
Congres continental 
la care delegații din 
efectuat un schimb de opinii în jurul 
unei teme de interes comun : „Con
dițiile generale ale sistemului edu
cativ în America Latină". In cadrul 
dezbaterilor au fost abordate și o 
serie de probleme privind una din 
direcțiile principale ale transformă
rilor înnoitoare care au loc în țările 
latino-americane — valorificarea ca
pacităților umane, creșterea contribu
ției lor la accelerarea dezvoltării 
autonome, bazată cu prioritate pe 
resurse si eforturi proprii.

Desigur, redobîndirea suveranității 
asupra majorității resurselor natu
rale. tendințele spre diversificare 
economică, in special prin indus
trializare, instituirea controlului na
tional în sectoare vitale ale activi
tăților productive si în domeniul 
comercializării principalelor produse 
de export reprezintă acțiuni defini
torii în procesele de afirmare a 
independentei economice. Finalizarea 
acestor acțiuni — în concordantă de
plină cu interesele naționale — de
pinde însă. în mare măsură, de 
gradul de pregătire a forței de muncă 
din fiecare tară. Tocmai de aceea, 
măsurile întreprinse pentru apărarea 
si consolidarea pozițiilor suverane 
dobindite in sfera resurselor mate
riale ale dezvoltării sînt corelate cu 
acțiuni vizînd folosirea 
carea mai eficientă 
umane și. în primul 
rarea cadrelor tehnice, 
administrative proprii. Unul din prin
cipalele acte complementare ale 
naționalizării petrolului din Vene
zuela îl constituie programul pentru 
pregătirea unui număr de 7 000 de 
specialiști cu studii superioare pentru 
acest sector de bază al economiei, 
fiind create Institutul de petrol și un 
centru pentru pregătirea de tehni
cieni. In Columbia, 26 de institute 
tehnologice formează specialiști în 
diferite domenii, din care un număr 
important sînt încadrați în întreprin
deri industriale sau financiare care, 
în ultimii ani. au trecut sub control

național. în 1976. Ja Georgetown, ca
pitala Guyanei, a luat ființă prima 
facultate de agronomie, agricultura 
fiind una -din sursele principale ale 
venitului national al acestei țări.

Lărgirea contingentelor de spe
cialiști autohtoni — ingineri, tehni
cieni. economiști, cercetători știin
țifici — reprezintă unul din efortu
rile prioritare ale țărilor lâtino- 
americane pentru înlăturarea treptată 
a dependenței tehnologice. Dat fiind 
faptul că pozițiile monopoliste deți
nute de numeroase societăți transna-

care pregătesc tehnicieni si muncitori 
calificați. Programele industriale ale 
Venezuelei. de pildă, cuprind si pre
vederi complexe în domeniul instrui
rii profesionale, asigurîndu-se, astfel, 
în anii 1975—1977. brațe de lucru ca
lificate pentru cele 153 000 de noi 
locuri de muncă create. In Bolivia, 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pentru cea de a doua ju
mătate a acestui deceniu prevede 
creșterea cu peste 70 000 a numărului 
muncitorilor industriali. Reforma în- 
vătămintului din. Peru a stimulat

• Eforturi susținute pentru valorificarea unui mare 
potențial : resursele umane • Restructurări ale sistemelor 
de învâțămint in funcție de cerințele emancipării economice
• O preocupare majoră — integrarea zonelor de „margi- 
nalidad" în circuitul activităților productive moderne

și valorifi- 
a resurselor 
rind, asigu- 
stiințifice și

tionale în materie de tehnologie con
stituie. în prezent, una din principa
lele forme de manifestare a politicii 
neocolonialiste, sint explicabile efor
turile naționale pentru acumularea 
de potențiale proprii în sfera culturii 
tehnice. Concomitent cu multiplicarea 
relațiilor de cooperare tehnico-stiin- 
tifică cu tot mai multe țări din lume 
și cu negocierea cu societățile trans
naționale a unor condiții mai echi
tabile în domeniul „transferului de 
tehnologie", un accent deosebit se 
pune, într-o serie de țări, pe înzes
trarea cu cadre naționale a siderur
giei. construcțiilor de mașini, petro
chimiei. Rezultate îmbucurătoare au 
obținut în acest sens Mexicul, Argen
tina. Peru si Brazilia.

Prin restructurări ale sistemelor de 
învătămînt. in diferite centre uni
versitare au fost înființate noi facul
tăți pentru pregătirea specialiștilor 
pe care-i solicită tinerele industrii 
naționale si agricultura. In același; 
timp, o pondere tot mai mare dobîn- 
desc, în rețeaua instituțiilor de în
vătămînt. școlile medii si de meserii.

extinderea rețelei de scoli profesio
nale si elaborarea programelor aces
tora în raport cu proiectele dezvol
tării industriale. Iar în 1978. guvernul 
peruan a alocat noi investiții în acest 
scop, destinate construirii si dotării 
a 12 complexe de învătămînt model, 
al căror număr va creste. într-o 
etapă următoare, la 40.

Pe lîngă impulsionarea formării de 
cadre naționale de diferite categorii 
si în legătură strînsă cu acest obiec
tiv. reformele în 
si invătămintului 
crescîndă ce se 
analfabetismului.
soanelor fără știință de carte diferă 
mult de la o tară latino-americană 
la alta, masa analfabetilor. la scara 
continentului, este încă mare — 42 de 
milioane de adulti. Ei constituie pon
derea cea mai mare în acele categorii 
sociale — mai ales din mediul rural 
— care muncesc și trăiesc incă în 
condițiile anacronice ale economiei 
de subzistentă, fără a avea vreo con
tingență cu activitățile productive 
moderne.

domeniul educației 
reflectă si atenția 
acordă combaterii 
Deși numărul per-

Restrîngerea si desființarea în 
perspectivă a zonelor social-economice 
de la periferia progresului (pe care 
politologii latino-americani le de
numesc cu termenul ..marginalidad") 
si conectarea resurselor umane res
pective la circuitul progresului re
prezintă o importantă problemă de 
stat în mai multe țări latino-ameri- 
cane. în acest cadru de preocupări, 
lichidarea analfabetismului devine un 
obiectiv central. Mari eforturi de
pune în acest sens Ecuadorul, de 
pildă. Numai în primul an al înfăp
tuirii reformei invătămintului au 
fost construite 2 500 de școli elemen
tare. Nu demult. în Venezuela a fost 
elaborat, pentru prima oară in isto
ria tării, un ansamblu de măsuri 
guvernamentale pentru eradicarea 
definitivă a analfabetismului. In 
1978, guvernul mexican a adoptat un 
plan de măsuri care să asigure ca, 
pină în 1982, toți copiii de virstă 
școlară să fie cuprinși în sistemul. de 
educație.

Desigur. condiția fundamentală 
pentru depășirea rămînerii în urmă a 
zonelor respective o constituie aboli
rea proprietății latifundiare și moder
nizarea agriculturii. în contextul unor 
asemenea schimbări structurale — a- 
flate în diferite stadii de înfăptuire 
în mai multe țări latlno-americane 
(Peru. Ecuador. Mexic, Costa Rica, 
Guyana) — programele de reorientare 
a invătămintului. concomitent cu 
crearea condițiilor pentru dispariția 
analfabetismului, se integrează cu efi
cientă în eforturile naționale pentru 
depășirea fenomenelor subdezvoltării.

Expresiile actuale ale politicii pro
movate în numeroase țări ale conti
nentului pentru asigurarea unei fruc
tificări mai eficiente a factorului 
uman în procesul dezvoltării se îm
bină cu acțiuni îndreptate spre valo
rificarea superioară a resurselor ma
teriale. convergentele acestor „două 
linii ale energiilor naționale" contri
buind — așa cum notează un sociolog 
mexican — la fortificarea lor re
ciprocă. a însuși procesului dezvoltă
rii suverane, de sine stătătoare.

Eugen POP

agențiile de presă
Primire la Moscova. Aflat 

în vizită oficială in Uniunea Sovie
tică. generalul Kriangsak Chamanan, 
prim-ministru si ministru de interne 
al Regatului Thailandei, a fost primit, 
joi,' de Leonid Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Ambele părți și-au exprimat 
năzuința spre extinderea si consoli
darea colaborării sovieto-thailandeze 
pe multiple planuri.

Convorbiri Ia Phenian.
Președintele R.P.D. 
Ir Sen, l-a primit 
Hamidu, membru 
Militar Suprem al 
na, șef al Statului 
rării, care se află la Phenian în frun
tea unei delegații. Cu acest prilej, 
Joshua Hamidu a înmînat președin
telui Kim Ir Sen un mesaj din par
tea șefului statului ghanez, Frederick 
William Kwasi Akuffo, președintele 
Consiliului Militar Suprem al Repu
blicii Ghana, relatează agenția 
A.C.T.C.

Coreene, Kim 
joi pe Joshua 
al Consiliului 

Republicii Gha- 
Major al apă-

La Universitatea catolică din 
Louvain-La-Neuve au fost pre
zentate expoziția de fotografii 
„Momente din istoria poporului 
român", precum și un stand de 
cărți românești, la loc de frunte 
situindu-se opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, „România pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", alte lucrări 
cu caracter istoric, cultural și 
științific.

In cuvintul de deschidere, 
prof. Mihai Steriade, directorul

transmit
Centrului cultural român, a vor
bit despre momentele importan
te din istoria milenară a poporu
lui român, despre lupta pentru 
libertate și independentă, pen
tru realizarea unității de stat, 
pentru progresul material și spi
ritual al României. A luat apoi 
cuvintul profesorul Michel Voi- 
trin, administrator general al 
universității, care'a vorbit despre 
dezvoltarea raporturilor cultu- 
ral-științifice interunțversitare 
româno-belgiene. A luat cuvin
tul, de asemenea, Iulian Văcărel, 
ambasadorul României la Bru
xelles.

Noul prim-ministru ma
rocan es*e ^eiati Bouabid, fost mi
nistru de justiție în guvernul pre
cedent. El a fost numit în func
ția de premier .după ce Ahmed 
Osman și-a prezentat, la 21 martie, 
demisia regelui Hassan al II-lea.

★

„Săptămâna culturală româ
nească" a fost inaugurată, 
miercuri seara, la Nicosia, prin 
deschiderea unei expoziții de 
carte. La loc de cinste sînt 
prezentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

★

In cuvintul rostit în cadrul 
ceremoniei, ministrul educației, 
Chriysostemos Sofianos, a relie
fat valoarea operei președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, el 
a arătat că lucrările expuse in 
standurile expoziției sint inspi
rate din bogata istorie a Romă- '• 
niei. a vieții și activității po
porului român.

Activitate intensă 
la bordul complexului 

orbital „Saliut“-„Soiuz“
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

Cosmonauții Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin continuă îndepli
nirea programului planificat la 
bordul complexului orbital de 
cercetări științifice „Saliut-6“ — 
„Soiuz-32“ — „Progress-5“. Echi
pajul a încheiat descărcarea 
navei automate de transport 
„Progress-5", iar lucrările de re
mediere și refacere sint îndepli
nite intr-un ritm superior pre
vederilor.

Unele aparate științifice adu
se cu ajutorul navei de trans
port au fost pregătite deja pen
tru începerea cercetărilor. Ast
fel, a'fost instalat și supus pri
melor teste un telescop ce va 
permite măsurarea radiației 
gamma și a fluxurilor de elec
troni in spațiul circumterestru. 
In pofida ritmului intens al ac
tivității desfășurate la 
complexului orbital, 
membri ai echipajului 
bine.

Incheierea convorbirilor 
franco-zaireze. președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
a părăsit joi Parisul, unde a 
avut convorbiri cu președintele Fran
ței. Valery Giscard d’Estaing. precum 
și cu reprezentanți ai Consiliului na
țional al patronatului francez. Au 
fost examinate probleme bilaterale 
privind, în special, furnizarea unui 
ajutor financiar din partea Franței 
în vederea transpunerii în practică 
a „planului Mobutu" de redresare 
economică a Zairului.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor legislative din 
Finlanda 'nc^'ca următoarea repar
tizare a celor 200 de mandate in 
Parlamentul unicameral al tării : 
Partidul Social-Democrat — 52 man
date (54 in precedenta legislatură) ;

Conservator — 46 (35) ;
de Centru — 36 (41) ; Uniu-

Partidul
Partidul ...
nea Democratică a Poporului Finlan
dez (din care face parte si Partidul 
Comunist) — 35 (40) ; Partidul Popu
lar Suedez — 10 (10) ; Liga Creștină 
— 9 (8) ; Partidul Rural — 8 (2) ; 
Partidul Liberal al Poporului — 4 (8); 
Partidul Constitutional — nici un 
mandat (2).

Un nou grup de foști de
ținuți, acuzați de activități împo
triva securității statului cubanez, a 
obținut permisiunea să părăsească 
Republica Cuba, în cadrul progra
mului de grațieri stabilit în Urma 
negocierilor purtate de reprezentanții 
comunității cubaneze din exterior și 
guvernul Cubei — informează agen
ția Prensa Latina. Noul grup de de
ținuți, însoțiți de membri ai fami
liilor lor, a părăsit Havana la 21 mar
tie. indreptindu-se spre Miami 
(S.U.A.).

Continuarea dialogului interyemenit

bordul 
cei doi 
se simt

SANAA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, colonel Aii 
Abdallah Saleh, a avut convorbiri cu 
colonel Saleh Abu Bakr Ben Hassi- 
moun. șeful Statului Major al arma
tei R.D.P. Yemen, care se află in vi
zită la Sanaa. Au fost de fată co
mandantul Ali Saleh Al Chiba, șeful 
Statului Maior al forțelor armate 
nord-yemenite. si Mamdouh Azam,

reprezentant al secretarului general 
al Ligii Arabe. După cum transmite 
agenția M.E.N.. au fost evocate, cu 
acest prilej. căile si modalitățile de 
aplicare a rezoluțiilor reuniunii ex
traordinare a Ligii Arabe, nrecum și 
o serie de probleme privind dialogul 
interyemenit la nivel înalt, prevăzut 
pentru 28 martie a.c. în Kuweit, con
form acordului intervenit între pre
ședinții celor două state yemenite.

La Paiununjon «wsw 
rat întrunirea Comisiei militare de 
armistițiu, la cererea părții nord-co- 
reene. Aceasta din urmă a protestat 
energic în legătură cu „provocările 
armate grave comise de partea sud- 
coreeană față de R. P. D. Coreeană, 
în timpul amplelor manevre de 
război efectuate în Coreea de sud". 
După cum transmite A.țp.T.C., repre
zentantul R. P. D. Coreene a relevat 
că de la 11 ianuarie la 18 martie a.c. 
„partea sud-coreeană a comis peste 
4 600 de provocări armate și acte os
tile" față de partea nord-coreeană.

Cu prilejul Anului nou iranian
TEHERAN 22 — Trimisul special 

Agerpres, N. Chilie, transmite : La 
21 martie poporul iranian a sărbăto
rit tradiționalul „Nowruz" (Anul nou 
iranian) prin festivități și adunări 
populare desfășurate în întreaga 
țară.

Oficialitățile iraniene au primit, cu 
acest prilej, în cursul zilei de 
miercuri, delegații ale formațiunilor 
politice și populației care si-au ex
primat sprijinul față de obiectivele 
guvernului provizoriu. De asemenea, 
în cursul zilei de miercuri, premie
rul Bazargan i-a primit pe șefii mi-

siunilor diplomatice acreditați la Te
heran. In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, premierul Bazargan a 
mulțumit tuturor statelor care au 
recunoscut noul regim din Iran, celor 
care au trimis delegații de prietenie 
la diferite niveluri pentru a exprima 
sprijinul lor față de procesul de 
transformări revoluționare din Iran, 
precum și țărilor ce au sprijinit și 
sprijină poporul iranian prin menți
nerea specialiștilor lor care acordă 
asistență în diferite ramuri ale eco
nomiei iraniene.
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