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ÎNSĂMÎNȚĂRILE: Chiar cînd plouă,
timpul bun de lucru îl fac oamenii

SUB SEMNUL URGENȚEI ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMINĂ: 
•încheierea însămînțării sfeclei de zahăr și florii-soa- 
relui • în zonele sudice ale țării - să înceapă însămîn- 
țarea porumbului • plantarea în cîmp a răsadurilor 

de legume rezistente la temperaturi mai scăzute

Din această săptămînă, în agricultură, lu
crările de sezon se aglomerează foarte mult. 
Este suficient să arătăm că începe semănatul 
porumbului, principala plantă cerealieră a tă
rii care ocupă peste trei milioane de hectare 
— o suprafață dublă fată de celelalte culturi 
care se însămîntează acum, primăvara. Iată 
de ce, oamenii muncii din agricultură — me
canizatori, cooperatori, lucrători din între
prinderile agricole de stat, specialiști — au 
datoria de a pregăti temeinic insămîntarea 
porumbului, astfel îneît, în momentul cînd 
lucrările vor fi declanșate, să se muncească 
din plin, cu toate forțele. Aceasta presupune, 
în primul rînd, să fie încheiat semănatul cul
turilor din prima epocă și al florii-soarelui. 
La această dată mai sint de însămîntat su
prafețe apreciabile : 100 000 hectare sfeclă de 
zahăr. 168 000 hectare floarea-soarelui. 20 000 
hectare plante de nutret și altele. Obiectivul 
cel mai important în aceste zile este, fără 
îndoială. încheierea însămînțării culturilor 
amintite în zonele sudice ale tării și conti
nuarea cu toate forțele a lucrărilor in jude

țele nordice. în al doilea rind, se cere să se 
lucreze repede și cu cea mai mare răspun
dere la pregătirea terenului, urmărindu-se 
menținerea apei din sol. Trebuie acționat pe 
toate căile pentru grăbirea însămintărilor. lu
crări care în unele județe au întirziat. Este 
drept, a plouat în cele mai multe zone ale 
tării. Din analizele efectuate de organele de 
partid și de direcțiile agricole a rezultat că 
insămintările au întirziat nu numai din pri
cina timpului nefavorabil, ci și datorită fap
tului că specialiștii și cadrele de conducere 
din unele unități agricole au apreciat greșit 
evoluția vremii și posibilitățile de încadrare a 
lucrărilor în limitele timpului optim, au exis
tat defecțiuni în organizarea muncii. Mărtu
rie stau rezultatele diferite la însămîntări ale 
unităților agricole situate in zone cu aceleași 
condiții climatice. Aceasta impune concluzia 
că ritmul însămintărilor culturilor de primă
vară poate fi sporit și în aceste condiții, res- 
pectîndu-se întocmai normele tehnice, astfel 
îneît să se obțină recolte cit mai mari Ia 
hectar.

Cine cunoaște bine clmpul
Pină ieri. 2 aprilie. în unitățile a- 

gricole de stat și cooperatiste din ju
dețul Ilfov au fost insămintate 31 450 
hectare (61,5 la sută) din cele 51100 
hectare prevăzute in plan. A plouat 
in ultimele zile, dar cantitățile de apă 
nu au fost atit de mari incit să de
termine asemenea întârzieri. Dovadă 
sint realizările celorlalte județe din 
zonă, cit si ale multor unități agricole 
din județ, unde insămintările sint 
avansate. Puteau fi Obținute rezul
tate mai bune la semănat 1 Evident 
că da. Acesta este răspunsul care a 
fost dat ieri de comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrărilor 
agricole. Aprecierea că lucrările din 
campania agricolă de primăvară pu
teau fi mai avansate se bazează pe 
rezultatele obținute de numeroase 
unităti agricole de stat si cooperatis
te care, in condiții tlimatice asemă
nătoare, au însămîntat suprafețe 
mari cu această cultură. Astfel, uni
tățile agricole din consiliile unice 
agroindustriale Vedea și Gîrbovi au 
încheiat semănatul florii-soarelui, iar 
în cele din Putineiu, Izvoarele, Ghim
pați, Giurgiu, Frățești 
lucrare este avansată.

apreciat comandamentul județean, 
în alte unități, cum sint cele din con
siliile unice agroindustriale Frăsinet, 
Fundeni. Sărulești. Frumușani. Chir- 
nogi. Băneasa, Hotarele si Vidra, rit
mul la însămîntări este sub posibili
tăți. deoarece nu este folosită la ma
ximum fiecare oră bună de lucru.

La această concluzia conduc, si con
statările făcute ne teren : în aceleași 
condiții climatice, viteza de lucru 
este total diferită.

Am urmărit cum se desfășoară în- 
sămințările în unitățile care fac parte 
din consiliul unic agroindustrial Ul- 
meni. Și nu intimplător ne-am oprit 
aici. în foaia volantă „Primăvara a- 
gricolă ’79", la semănatul florii-soare
lui. acest consiliu agroindustrial se 
situa pe penultimul loc in clasa
mentul făcut pe baza datelor prezen
tate de direcția agricolă. Cauza, cea 
mai frecvent invocată, ar fi, bine
înțeles, umiditatea solului. în ziua 
raidului, dimineața, la ora 7. membrii 
cooperativei agricole „8 Martie" erau 
cu toate mașinile în cîmp. pe 
cind vecinii lor de la Ulmeni abia în
cepuseră să iasă, iar acolo unde a- 
junseseră tatonau terenul. De ce? Ex-

plicația ne-a oferit-o tovarășul Du
mitru Pop, inginerul șef al consiliu
lui : „într-adevăr. a plouat, dar se 
poate lucra. La discuția pe care am 
avut-o aseară, după ce am venit da 
la cimp. membrii cooperativei agri
cole «8 Martie», care reperaseră din 
vreme suprafețele mai zvîntate. au 
spus că se poate lucra de dimineață; 
ceilalți.'de la Ulmeni. aii apreciat'că' 
— abia după prinz". Rezultatele: pri
ma unitate, care la ora 7 avea toată 
„tehnica" secției de mecanizare în 
cîmp. a însămîntat. în ziua respec
tivă. 30 hectare cu floarea-soarelui, 
15 hectare cartofi, ultimele 20 ha cu 
sfeclă de zahăr ; cealaltă, la aceleași 
culturi, 20, 10 și 5 ha, rămî-
nînd neînsămîntate încă

sfeclă de zahăr. Suprafețe mari de 
floarea-soarelui au semănat, în 
aceeași zi, mecanizatorii de la Curcani
— 60 ha, Oltenița — 40 ha, Mitreni
— 40 ha.

în scopul terminării însămînțării flo
rii-soarelui, în toate unitățile în două 
zile bune de lucru, comandamentul 
județean a stabilit următoarele mă
suri : gruparea mașinilor în formații 
compacte, cu atelier mobil, conduse 
de specialiști, care să asigure în per
manentă si operativ asistenta tehnică 

' si functionarea neîntreruptă, precum 
si o calitate ireproșabilă a semăna
tului. redistribuirea grupelor.de se
mănători si a celorlalte utilaje între 
unitățile consiliului, organizarea de 
schimburi prelungite. Concomitent, 
se va trece neîntîrziat. în toate unită
țile agricole, la semănatul porumbu
lui si soiei.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NI CO LAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Madagascar

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit luni pe Christian 
Remi Richard, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democratice 
Madagascar, care a făcut o vizită o- 
ficială în țara noastră și a participat, 
în fruntea unei delegații, la lucrările 
de la București ale celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnică româno-malgașă.

La întrevedere a luat parte to
varășul Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, președintele 
părții române în comisia mixtă.

Din partea președintelui Republicii 
Democratice Madagascar, Didier Rat- 
siraka, oaspetele a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului român de noi succese in 
opera de edificare a socialismului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
un cordial salut și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală președintelui Didier Ratsiraka,

de progres și prosperitate pentru po
porul malgaș prieten.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
cu satisfacție evoluția favorabilă a 
relațiilor de prietenie , și colaborare 
dintre România și Madagascar, ex- 
primîndu-se dorința comună de a 
imprima acestor raporturi un curs 
continuu ascendent. în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale. în acest 
cadru au fost puse în evidentă po
sibilitățile existente pentru dinami
zarea și extinderea colaborării pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific. cultural și în alte domenii de 
interes reciproc între România și 
Madagascar. S-a relevat, in acest 
sens, rolul ce revine Comisiei mixte 
guvernamentale in lărgirea ariei de 
cooperare, in promovarea colaboră
rii multilaterale dintre cele două țări.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi cu privire la unele 
probleme ale vieții internaționale ac
tuale. în acest cadru. ■ s-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru rezolvarea constructivă, in 
interesul popoarelor, a problemelor

care confruntă omenirea, pentru 
adincirca procesului de destindere, 
securitate și colaborare în Europa și 
în întreaga lume, pentru adoptarea de 
măsuri ferme de dezarmare, si in spe
cial de dezarmare nucleară, pentru 
solutionarea tuturor diferendelor din
tre state pe cale pașnică, a tratative
lor. fără nici un amestec din afară.

S-a evidențiat, in același timp, 
hotărîrea României și Republicii De
mocratice Madagascar de a-si aduce 
și in viitor contribuția la lupta po
poarelor pentru apărarea indepen
denței lor naționale, impotriva poli
ticii imperialiste. colonialiste și 
neocolonialiste. de discriminare ra
sială și apartheid, pentru lichidarea 
subdezvoltării. pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, care să asigure dezvoltarea 
mai rapidă a tuturor țărilor, și în 
primul rînd a celor rămase în urmă, 
să ducă la stabilirea unor relații 
juste și echitabile între state, să sti
muleze o mai largă cooperare inter
națională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Delegația parlamentară din Indonezia
tă pretutindeni, subliniind că aceleași 
sentimente le nutrește și poporul in
donezian față de poporul român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rîndul său. un cald 
salut și cele mai bune urări genera
lului Suharto.

• în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Indonezia si a 
fost exprimată dorința de a extinde 
cooperarea dintre cele două țări in 
diverse domenii. în interesul popoa
relor român si indonezian, al cauzei 
păcii si Înțelegerii internaționale. De 
comun acord s-a relevat necesitatea 
de a se' acționa pentru identificarea 
de noi căi și forme de conlucrare 
reciproc avantajoasă între România 
și Indonezia, pentru valorificarea mai 
deplină în acest scop a posibilităților 
pe care le oferă economiile celor 
două țări. în acest context a fost re
levată importanta vizitelor reciproce, 
inclusiv a contactelor dintre parla
mentari. in întărirea relațiilor ro- 
mâno-indoneziene. in amplificarea 
legăturilor de colaborare pe plan e- 
conomic. tehnico-științific si cultural 
dintre cele două țări.

în timpul convorbirii, a avut loc, 
de asemenea, un schimb de păreri 
asupra unor aspecte actuale ale si
tuației internaționale. în acest cadru, 
a fost evidențiată dorința României 
.și Indoneziei de a-și aduce o contri
buție sporită la soluționarea poziti
vă. cu participarea tuturor statelor, 
a problemelor care confruntă omeni

rea, la eliminarea focarelor de ten
siune și încordare din diferite zone 
ale globului și la rezolvarea pe cale 
politică a diferendelor dintre state, 
la excluderea forței și amenințării cu 
forța în relațiile internaționale. la 
consolidarea cursului spre destindere, 
înțelegere si cooperare între popoare, 
la înfăptuirea unor măsuri concrete 
de dezarmare, și in primul rind de 
dezarmare nucleară, la lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unor hoi 
raporturi economice mondiale, care 
să asigure respectarea în relațiile 
dintre state a principiilor deplinei 
egalități și avantajului reciproc, 
dreptul fiecărei națiuni la o dezvol
tare liberă si independentă pe calea 
progresului si bunăstării.

S-a subliniat că in solutionarea 
constructivă a problemelor majore 
ale lumii de astăzi un rol important 
îl au parlamentele și parlamentarii, 
care sint chemați să acționeze pen
tru extinderea și consolidarea cola
borării generale dintre state, pentru 
instaurarea unui climat de destin
dere. pace, securitate și înțelegere 
între națiuni.

în încheierea convorbirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rugat 
să se transmită poporului indonezian 
prieten urări de pace, bunăstare, 
împreună cu dorința ca relațiile ro- 
mâno-indoneziene să cunoască o con
tinuă dezvoltare. în interesul ambelor 
țări, al cauzei păcii si colaborării in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, luni, 2 aprilie, delegația 
parlamentară indoneziană, condusă de 
Kartidjo, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților a Republicii Indo
nezia. care face o vizită în țara noas
tră la invitația Marii Adunări Națio
nale.

. Din delegație fac parte dr. Soe- 
dardji. președintele Comitetului pen
tru finanțe și comerț al parlamentu
lui, dr. Hardi Murtaman, vicepre
ședinte al Comitetului pentru sănă
tate și probleme sociale, B. R. Hasi- 
buan, vicepreședinte al Comitetului 
pentru finanțe și comerț, Rivai Sia- 
ta, vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele bugetare, Wirasmo, 
membru al Comitetului pentru pro
bleme interne al parlamentului, 
Abdul Djalil, secretar al delegației.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu, Ștefan Andrei, Nicolae 
Giosan, Aneta Spornic, vicepreședinte 
al M.A.N., Iuliu Fejes, secretar al Co
misiei pentru politică externă și coo
perarea economică internațională a 
M.A.N.

A fost de față general brigadier 
Soesidarto, ambasadorul Indoneziei 
la București.

Conducătorul delegației a transmis 
președintelui Nioolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de salut din partea ge
neralului Suharto, președintele Repu
blicii Indonezia. Totodată, oaspetele 
a evocat cu plăcere vizita pe care de
legația parlamentară indoneziană a 
făcut-o în tara noastră, sentimentele 
de prietenie cu care a fost întîmpina-

ș.a. această 
După cum a

lucian CIUBOTARU

GÎND Șl FAPTĂA

DE COMUNIST

cu propria conștiință
își poartă pașii prin 

locuri mai puțin căl
cate de alti oameni. 
Sub cetinile de brazi 
sau pe crestele pleșu
ve ale Negoiului. își 
croiește singur căra
rea. Și bate zilnic — 
după cum ne spune — 
cei 40 kilometri de 
drum prin păduri, 
drum care îi este, de 
fapt, locul de muncă.

în cantonul Negoiu 
al ocolului silvic Șuiei, 
din județul Argeș, se 
află de veghe — zi și 
noapte — pădurarul 
comunist Mihai D. Gu- 
țoiu. Este un om cu 
rădăcini trainice si tai
nice în viata pădurii, 
om respectat prin par
tea locului, unul dintre 
acei numeroși si har
nici „anonimi" cărora 
le-au fost încredințate 
spre pază și ocrotire 
bogății si podoabe ale 
munților noștri, 
am putea spune. i 
frumusețea lor.

S-a intîmplat 
nu de mult, ca .. 
ocolului silvic să-l pe
nalizeze cu 5 la sută 
din retribuția pe o 
lună. Guțoiu ne poves
tește episodul, zîmbind. 
„Mi-a spus atunci to
varășul inginer ; te 
respect mult, nea Gu- 
toiu. Ești poate cel mai 
bun pădurar din ocolul 
nostru ; lucrezi în- 
tr-unul din locurile 
cele mai grele. îmi 
pare rău pentru pena
lizare. Dacă mă ajuți 
bă-mi explic de ce în 
ultimele trei luni n-ai 
prins nici un braco
nier — o anulăm. Au 
intrat în pămînt rău
făcătorii pădurii ? Ce 
era să-i răspund ? 
Erau, într-adevăr. încă 
destui răufăcători ai 
pădurii. Deci, în prin
cipiu avea dreptate.

Nu i-am spus însă nici 
atunci și nici după a- 
ceea că. după părerea 
mea. în cele trei luni 
braconierii intraseră, 
într-adevăr. în pămînt. 
pentru că altfel ar fi 
dat ochii cu mine".

Pădurarul ne vor
bește cu amărăciune 
în glas 
care cu

ba, 
chiar

însă, 
șeful

despre aceia 
ani in urmă, 
sectorul său. 

iresponsabil,

lemnul sănătos, 
să răpună animalele, 
să otrăvească apa 
pentru o traistă de 
pește — aceștia fiind 
adevărata 
adevăratele 
ciuni" ale 
„Sîntem pădurari pen
tru a apăra patrimo
niul silvic — arborii, 
apele, vietățile pădu
rii. De aceea, fată de 
răufăcători n-avem — 
si nu trebuie să avem 
— cruțare. în schimb, 
omului bun întîlnit in 
pădure cu treburi sau 
la plimbare îi dăm din 
inimă binețe, ne stră
duim să-l ajutăm cu 
un cuvint bun. un sfat, 
o îndrumare".

Cuvintele acestui om 
al munților se consti
tuie în însuși portre
tul fizionomiei sale

„răpitori", 
„sălbăti- 
pădurii.

morale, al modului său 
de a gîndi si acționa. 
„Spuneți-mi — întrea
bă el — cine îmi poa
te controla aici, zilnic, 
ora’de deșteptare sau 
de 
fac 
sau 
ore 
apoi, cînd puhoaiele și 
furtunile rup podețele 
Si cărările, cînd ninso
rile tin în captivitate 
animalele, cine le duce 
cu spinarea hrană, 
cine le apără ? Eu zic 
că trebuie să fi con
știincios nu numai 
cînd te afli în mijlo
cul oamenilor — ca în
tr-o 
vede 
ochii 
ti ti 
părerea 
Gutoiu. 
tatea 
orice împrejurare 
un singur supraveghe
tor — propria con
știință : iar „ceasul ei 
de pontai" se află în
totdeauna în 
însuti.

E pe deplin 
deci, că tocmai 
tă conștiinciozitate de
venită un cod de 
viată al pădurarului 
Mihai D. Gutoiu a fost 
Si este principala 
„armă de apărare" a 
pădurii, care i-a de
terminat pe răufăcă
tori să intre... în pă
mînt.

în spiritul acestui 
mod de a gîndi și a se 
purta îsi creste comu
nistul Gutoiu. în 
..creier" de munte, cei 
opt copii — cinci băieți 
Si 
si

culcare, dacă-mi 
rondul de noapte 
cine poate ști cîte 
lucrez din zi ? Și

uzină — cînd te 
toată lumea sau 
șefului sint atin- 
spre tine". După 

comunistului 
responsabili- 

manifestată în 
are

tine

firesc.
aceas-

trei fete. Trainică 
sănătoasă educație.

Constantin 
MORARU

Desen de T. ISPAS

Constanța — un oraș în care 
în acest an urmează a fi con
struite circa 6 500 de aparta
mente. Cetâțenii s-au angajat 
să dea o mînă de ajutor con

structorilor.

CARTEA 
unealta muncitorului

Vreți să vă mutați mai repede în case noi ?
J

Dați o mînă de ajutor constructorilor!
© întreprinderi industriale
1 600 de apartamente și 

tiere, 1 000 de ajutoare ale constructorilor din rîndul oamenilor muncii

din Constanța au luat în antrepriză construirea a 
locuri în cămine pentru nefamiliști ® Zilnic, pe șan-

— Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din 
economie privind realizarea unor in
vestiții în regie proprie preocupă in 
■mod deosebit și Consiliul popular al 
orașului Constanța — ne spune tova
rășul Gh. Trandafir. primarul muni- 

o 
s-a 
la 
de

Pe de 
trecut 

restantă 
iar pe

cipiului. 
că anul 
serioasă 
locuințe, 
că nevoia de locuințe . __ ,
aflat in continuă dezvoltare economi- 
co-socială. cum este Constanta, re
clamă măsuri care să garanteze reali
zarea întregului plan pe acest an.

Pentru municipiul Constanta. Trus
tul de construcții locale are de exe
cutat. in acest an, circa 6 500 de 
apartamente. „Avem un trust bun 
— a tinut să precizeze tovarășul pri
mar. Dar calculele arată că, fără a-i 
mări capacitatea cu noi forte, există 
riscul să nu-si poată executa între
gul volum de lucrări. O parte din 
apartamente și locuri în căminele de 
nefamiliști — peste 1 600 în total — 
au fost predate întreprinderilor be
neficiare, pentru a fi construite in 
regie proprie". Iată aceste unități : 
întreprinderea de construcții hidro
tehnice — 150 de apartamente ; Șan
tierul naval — 100; Trustul de 
reparații chimice București — 100 ; 
întreprinderea pentru materiale de 
construcții — 100 ; Grupul între
prinderilor județene de gospodărie 
comunală și locativă — 100 ; Trustul 
de îmbunătățiri funciare — 80 ; 
întreprinderea de prospecțiuni geo
logice speciale — 80 ; întreprin
derea de construcții poduri și 
materiale de construcții — 80 ; Trus-

parte, pentru 
înregistrat o 

construcția de 
alta pentru 

intr-un oraș

tul de montaj utilaj chimic — 40 ; în
treprinderea de construcții și presta
ții montaje „Litoral" — 40. Alte cinci 
întreprinderi iși vor construi în regie 
proprie peste 790 de locuri în cămi
nele pentru nefamiliști.

Pentru ca acțiunea să reușească și 
ca totul să se desfășoare în cele mai 
bune condiții, comitetul municipal de 
partid și consiliul popular au luat si 
alte măsuri menite să rezolve ope
rativ problemele constructorilor de 
locuințe „neprofesionisti". în acest 
scop, s-a constituit un colectiv ob
ștesc de coordonare a acestor unități, 
condus de primul vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, colec
tiv alcătuit din proiectanti. arhitecti, 
ingineri constructori si secretarii co
mitetelor de partid din întreprinde
rile constructoare în regie proprie. 
Dacă specialiștii au sarcina să asi
gure asistenta tehnică ori de cîte ori 
este nevoie, să aiute întreprinderile 
în soluționarea problemelor de na
tură 
tarii 
nesc 
de 
Mai 
mează 
tiere, 
cele . 
masă 
activ 
sarcină aflată 
pectivului colectiv este 
asigurării cu materiale 
cu unele utilaje de strictă 
a șantierelor „în regie 
din cotele de repartiție centralizate 
ale principalei întreprinderi care se 
ocupă de construcția de locuințe in

tehnică și organizatorică, secre- 
comitetelor de partid îndepli- 
o funcție creată ad-hoc — aceea 
„diriginte" al beneficiarului, 
exact, de oameni care ur
să se afle sistematic pe șan
să facă din toate mijloa- 
muncii politico-educative de 
un „constructor" la fel de 
ca toți constructorii. O altă 

în competenta res- 
aceea a 

și chiar 
necesitate 

proprie"

județ — trustul local. Deși activitatea 
constructorilor in regie proprie abia 
a demarat — se poate vorbi și de 
un prim bilanț : pină în prezent. 6 
din cele 10 întreprinderi au și în
ceput construirea apartamentelor re
partizate.

— Peste 15 la sută din planul anual 
se va realiza — ne-a spus în în
cheiere tovarășul primar — prin con
tribuția directă a întreprinderilor. 
Dar în calcul am luat in considera
re și participarea locatarilor, a cetă
țenilor. la construcția de locuințe. 
Prin măsurile pe care le-am stabilit, 
privind organizarea muncii patrioti
ce la construcția de locuințe, vom 
asigura zilnic pe șantiere peste 1600 
de ajutoare ale constructorilor.

Ce s-ar putea adăuga, in fi
nal, la această experiență oonstăn- 
teană ? înainte de toate, un calcul : 
dacă în toate județele si în munici
piul București s-ar prelua executarea 
în antrepriza unităților beneficiare a 
cel puțin 10 la sută din planul anual 
de locuințe, pe ansamblul tării s-ar 
putea realiza cel puțin 25 000 de 
apartamente, care ar asigura condi
ții de locuit pentru mai bine de 75 000 
de oameni ai muncii. Sinteti de 
acord, tovarăși antreprenori-benefi- 
ciari. că ajutorul pe care îl puteți 
acorda oamenilor muncii din propriile 
unități merită acest efort ?

Pentru a afla răspunsul dumnea
voastră, la fața locului, redactori ai 
„Scînteii" vor reveni periodic pe șan
tierele regiei proprii din Constanta 
și așteaptă să fie invitați și pe șan
tiere similare din alte județe ale 
tării.

Constantin PRIESCU

în întreaga țară se 
desfășoară ediția a 
IV-a a „Lunii căr
ții în întreprinderi 
și instituții". Orga
nizată de Consiliul 
Central, al U.G-S.R. 
în colaborare cu U- 
niunea scriitorilor și 
Centrala editorială, 
manifestările au loc 
în cadrul ediției a 
doua a Festivalului 
national „Cîntarea 
României", fiind dedi
cate aniversării a 35 
de ani de la elibera
re . și celui de-al XII- 
lea Congres al parti
dului.

Prezenta cărții in 
viata cotidiană este o 
realitate evidentă cu 
implicații dintre cele 
mai felurite in socie
tate. Sc citește mult, 
în toate mediile, nu 
numai in cele intelec
tuale. dimpotrivă, nu 
mai miră pe nimeni 
biblioteca cu sute și 
sute de exemplare din 
casa muncitorului sau 
a țăranului. Cartea, 
prin promotorii ei. tin
de să fie prezentă di
rect la locul de muncă 
pentru ca in acest fel 
să contribuie nemijlo
cit. ca instrument de 
bază la formarea con
științei socialiste, la 
pregătirea si perfectio
narea profesională, cul- 
tivind înaltele senti
mente patriotice ale tu
turor oamenilor mun
cii.

Cele trei decade 
distincte dedicate suc
cesiv cărții social-po- 
litice. tehnico-stiinti- 
fice si beletristice în
sumează cuprinzătoare 
si diverse manifestări, 
în cadrul larg al cu
noașterii documentelor 
de partid, vor fi pre
zentate celp rnai im
portante lucrări ale

secretarului general al 
partidului, cărți de 
teorie generală a mar
xismului. despre poli
tica noastră internă și 
internațională, o largă 
paletă de. lucrări de 
cel mai larg interes. 
Decada cărții tehnico- 
știintifice relevă noile 
dimensiuni ale difuză
rii literaturii tehnice 
de specialitate în spri
jinul producției, pen-

Luna cărții în 
întreprinderi și 
instituții s-a des
chis ieri printr-o 

manifestare 
organizată 

în Valea Jiului

tru continua perfecțio
nare a pregătirii pro
fesionale a oamenilor 
muncii. Cu sprijinul 
editurilor, al oame
nilor de știință, cerce
tători sau specialiști 
din producție, se vor 
realiza in multe ju
dețe expoziții, pre
legeri. standuri mo
bile de carte situate 
chiar in halele de pro
ducție. întîlniri cu au
tori de lucrări și cu 
Specialiști de înaltă 
pregătire, cu inventa
tori și inovatori.

în colaborare cu U- 
niunea scriitorilor, cu 
forțele scriitoricești 
din județe, o decadă 
va fi consacrată cărții 
beletristice. Scriitori și 
editori, critici si isto
rici literari, oameni de 
cultură din cele mai 
importante centre ale 
tării vor participa la

simpozioane si mese 
rotunde, recitaluri de 
poezie patriotică, con
cursuri literare și alte 
manifestări de larg in
teres. Un loc aparte în 
acest ansamblu îl ocu
pă „Decada cărții în 
Valea Jiului", acțiune 
cullural-educativă de
dicată celui de-al 
XII-lea Congres al 
partidului, aniversării 
a 35 de ani de la eli
berarea patriei de sub 
dominația fascistă și 
împlinirii a 2 050 de 
ani de Ia formarea pri
mului stat dac centra
lizat.

In cadrul manifestă
rii inaugurale care a 
avut loc ieri au fost 
prezentate operele t o- 
v a r ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu apărute sub 
titlul generic „Din gîn- 
direa social-politică a 
președintelui țării". Au 
fost prezentate, de ase
menea, unele lucrări 
consacrate mișcării re
voluționare din țara 
noastră.

In zilele următoare, 
în programul acestei 
manifestări sini în
scrise intilniri ale unor 
scriitori și editori cu 
mineri, specialiști, stu- 
denți, elevi și alți citi
tori din Valea Jiului, 
seri literare și expoziții 
de carte.

Modul cum a fost 
concepută și pregătită 
această manifestare de 
amploare este o che
zășie că strădania celor 
care concură la orga
nizarea ei va face și 
mai mult din carte un 
important mijloc de 
stimulare a unei noi 
calități, mai înaltă. în 
toate sferele vieții so
ciale.
Emil VASILESCU

grupelor.de
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; DIVERS; 
I Din toată j 
. inima
• Zmboinăvinciu-se grav. elevul * 

Vasilache Romeo din clasa a
[ Xl-a a Liceului industrial ..Ale- I 
| xandru Ioan Cuza“ din Iasi a I 

/ost internat la Spitalul nr. 1

Idin localitate. Medicii au hotărit I 
să-i facă o uraentă interventie I 
chirurgicală. Era nevoie insă de * 
o cantitate de singe pentru . 
transfuzii. Apelul medicilor a I

I fost recepționat de toți colegii I 
săi. care s-au prezentat in cor-

Ipore la spital ca să-i doneze pl- | 
căturile de viață salvatoare. N-a | 
fost nevoie dealt de 14 dintre ei.

I Tuturor, colegul lor — aflat ■ 
acum. în afara pericolului — le 9 
aduce și pe această cale mulțu- • 
miri din toată inima l

' Surpriză ' 
I plăcută
INe scrie șeful Ocolului silvic I 

Zeletin — Bacău, inginerul I 
Gheorghe Chiriac: „Deunăzi am

I primit un telefon de la primarul 8 
comunei Stănișești : -Aveți ni
țel timp lifer să vă fac o sur-

I priză ?» — m-a întrebat el. .
M-am dus la Stănișești. In- I 

tr-adevăr, o surpriză de zile • 
mari : in ograda gospodarului

I Dumitru Fiiip se afla un căprior ! 
de toată frumusețea. 11 găsise, | 
în vara trecută, la numai două

Izile după venirea Iul pe lume, ■ 
in timp ce prăsea la porumb". I 

Surpriza inginerului a fost ■ 
aceea că i s-a încredințat că-

I priorul. Lui și pădurii care-l aș
teaptă.

Un moment memorabil al luptei Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

| La un control I

In aceste zile se împlinește o ju
mătate de veac de la un memorabil 
eveniment din istoria mișcării noastre 
muncitorești — Congresul General al 
Sindicatelor Unitare din România, 
desfășurat la Timișoara între 2 și 5 
aprilie 1929. Evocarea acestui eveni
ment este un prilej de a pune în lu
mină vechimea tradițiilor luptei pen
tru unitate în mișcarea noastră mun
citorească, continuitatea eforturilor 
depuse de Partidul Comunist Român, 
de militanții cei mai înaintați ai miș
cării muncitorești pentru făurirea 
acestei unități, ca izvor al forței de 
nebiruit a clasei muncitoare. Adevă
ruri subliniate nu o dată de secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care arăta: „Odată

• cu începuturile mișcării muncitorești 
în România, cu crearea primului 
partid muncitoresc — social-demo
crat, în 1893, Iar apoi a Partidului 
Comunist Român in 1921 — reali
zarea unității clasei muncitoare... a 
stat continuu în atenția revoluționa
rilor români".

Așa cum este știut, mișcarea noas
tră sindicală, apărută in viata poli- 
tico-socială a țării încă din ultimele 
decenii ale secolului trecut, s-a afir
mat de la Începuturile sale ca o miș
care cu caracter unitar. în condițiile 
create de încheierea procesului de 
formare a statului național unitar, o 
expresie a acestor tendințe de uni
tate, de organizare centralizată la 
scara întregii țări a constituit-o Con
gresul general din iunie 1922 de la 
Sibiu, care a înfăptuit unificarea tu
turor organizațiilor sindicale de pe 
întreg teritoriu! țării. Asupra mișcă
rii sindicale a exercitat o puternică 
influentă pozitivă transformarea la 
Congresul din mai 1921 a Partidului 
Socialist în Partidul Comunist, sin
dicatele devenind sub îndrumarea 
P.C.R. organizații revoluționare tot 
mai puternice, mai combative. Din 
păcate însă, la numai un an după 
unificarea și centralizarea mișcă
rii sindicale, lideri social-demo- 
crați de dreapta au provocat. în ca
drul Congresului de la Cluj din 1923, 
seindarea acesteia. în noile condiții.

la conferința din 28—30 octombrie 
1923 de la București, reprezentanții 
organizațiilor sindicale excluse la 
Congresul de la Cluj au constituit 
Consiliu! General al Sindicatelor Uni
tare, care și-a propus ca unul din 
obiectivele sale fundamentale înlătu
rarea sciziunii.

După aruncarea Partidului Comu
nist Român in ilegalitate. Sindicatele 
Unitare au constituit una din princi
palele organizații legale prin inter
mediul căreia partidul a organizat 
și condus lupta clasei muncitoare 
pentru apărarea și dezvoltarea 
cuceririlor ei revoluționare. împotriva 
ofensivei cercurilor patronale. Com
bativitatea clasei muncitoare si-a

„Congresul•— scria gazeta „Munca 
zilnică" din 11 aprilie 1929 — a fost o 
manifestație pentru constituirea fron
tului unic... Mai mult ca oriciud s-a 
evidențiat că interesele muncitorilor, 
organizați si neorganizati. silit la fel". 
Este semnificativ faptul că .con
gresul a dezaprobat unele manifestări 
sectariste. insusindu-si indicațiile 
partidului cu privire la cerința rea
lizării frontului unic de ios. in în
treprinderi. cu întreaga masă 
crătorilor : în acest sens a fost 
tată hotărîrea grupării tuturor 
citorilor dintr-o întreprindere,
ferent de meseria practicată, in ace
eași organizație sindicală.

Cu deosebită tărie s-a subliniat ce-

a lu- 
adop- 
mun- 
indi-

50 de ani de la Congresul general 
al sindicatelor unitare

găsit expresia în numeroasele acțiuni 
de luptă — statisticile menționează 
peste 3 300 conflicte de muncă in pe
rioada 1922—1928 — in puternicele 
greve desfășurate în acei ani, cu 
participarea comună a muncitorilor 
organizați în sindicatele unitare, 
alături de cei cuprinși în sindica
tele social-democrate ori neorgani
zati.

în aceste condiții s-a deschis la 2 
aprilie 1929 Congresul General al Sin
dicatelor Unitare din România. Dez
baterea publică a principalelor ra
poarte prezentate congresului, carac
terul democratic al alegerii delegati- 
lor. Darticiparea deosebit de largă — 
circa 350 de delegați, reprezentînd 
234 de sindicate. 18 organizații de ti
neret. 11 organizații de femei, dar și 
muncitori neorganizati si șomeri — 
aria largă a problemelor aflate pe 
agenda sa de lucru au conferit con
gresului de la Timișoara caracterul 
unui amplu si reprezentativ forum 
muncitoresc.

în miezul dezbaterilor s-au aflat 
problemele refacerii unității sindicale.

rlnta ca sindicatele unitare să se afle 
zi de zi în fruntea luptei nentru apă
rarea intereselor muncitorești. Dez
baterile au stăruit, de asemenea, asu
pra însemnătății organizării luotei 
femeilor si tineretului, atragerii ță
rănimii în lupta revoluționară alături 
de proletariat. De la tribuna con
gresului a răsunat cu deosebită putere 
cerința legalizării partidului comu
nist.

Importanta hotărîrilor adoptate Si 
spiritul în care s-au desfășurat lu
crările congresului au trezit furia 
autorităților, care au trecut la dizol
varea sindicatelor unitare, la aresta
rea a numeroși participanti. Toate 
acestea n-au putut insă intimida 
muncitorimea ; in perioada urmă
toare. cind criza economică și-a făcut 
tot mai puternic simtite efectele in 
tara noastră, luptele sociale au cres
cut mereu in amploare si intensitate, 
culminind cu eroicele bătălii 
ale lucrătorilor petroliști si 
din ianuarie-februarie 1933.

Spiritul de unitate 6ub
căruia au stat lucrările Congresului 
de acum 50 de ani avea să triumfe 15 
ani mai tirziu. cind prin acordul 
încheiat între P.C.R. si P.S.D. s-a 
făurit Frontul Unic Muncitoresc (1 
mai 1944) ; apoi in cadrul congresu
lui general al sindicatelor unite din 
ianuarie 1945. care a hotărit crearea 
unei centrale sindicale unice : in fine, 
la Congresul din februarie 1948 cind 
prin unificarea celor două partide 

P.S.D..

de clasă 
ceferiști
semnul
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— Actele la control, vă rog.
Gheorghe Cadiș. șofer pe auto

basculanta de 10 tone a Trustw 
lui de construcții hidrotehnice 
de la Tarnița, a înminat actele 
lucrătorului de miliție.

— Ce aveți in benă ?
— Ce să am ? Nisip șl pietriș, 

din care se prepară betonul. 
Nu știați ?

— Nu
Lucrătorul de miliție nu s-a 

mulțumit numai cu spusele lui 
G.C. .4 vrut să vadă cu ochii lui. 
Și a văzut că, în loc de pietriș 
și nisip, avea gunoi de grajd pe 
care îl transporta spre grădina 
proprie. Pentru că iși fertilizea
ză pămintul, G.C. ar fi de feli
citat. Dar pentru că l-a trans
portat cu mașina statului, a fost 
sancționat. După cum ar trebui 
trași la răspundere și cei ce nu 
controlează unde sini si ce fac 
mașinile pe care le au in dotare. 

Nu-i de vină 
ambalajul

Un cititor al ziarului nostru 
din comuna Hărman, județul 
Brașov, pe nume Marin Perie- 
țeanu, a cumpărat de la maga
zinul cooperativei de consum 
din localitate cîteva pachete 
,JSupco“. Mai exact : supă de 
pasăre, 4,50 Ici pachetul. Acasă, 
surpriză : cind desface amba
lajul pe Care scria (și pentru 
care a plătit) „Supă de pasăre" 
a mai găsit sub el un alt amba
laj, pe care scria „Supă de zar
zavat", lei 3,50 pachetul. Înciu
dat și curios de toată povestea, 
a mai desfăcut un pachet și a 
dat tot peste un alt ambalaj pe 
care scria „Gulaș", lei 3,75 pa
chetul. Culmea e că și al treilea 
pachet avea tot două ambalaje, 
pe cel dinăuntru scriind negru 
pe alb : „Cremă de ciuperci", 
lei 3.50.

Întreprinderea care încurcă... 
ambalajele și se joacă de-a pre
țurile este unitatea de prelucra
re și industrializare a legume
lor și fructelor din Oltenița.

C. P. - adică 
„ce pică“

Pentru infracțiunile de luare 
de mită, inșelăciune, fals și uz 
de fals, Maria Muraru a fost tri
misă in judecată cu dosarul nr. 
12663111979. Marla Muraru a 
fost șefa biroului personal și 
invățămint de la Exploatarea 
comunală și locativă Roman. In 
această funcție de mare răspun
dere, una din atribuțiile sale era 
aceea de a propune încadrări 
in muncă, pe diverse posturi 
devenite libere. Si nu propunea 
pină nu-i „pica" și ei ceva. Și 
i-au „picat" de la M. Constantin 
și Elena B. cite 1000 lei, de la 
Elena P. 500 lei, iar de la Ma
ria M. a luat 300 de lei, o sticlă 
de coniac și o cutie cu bomboa
ne fondante.

Pină la urmă i-a „picat" și un 
control, urmind să fie și ea „în
cadrată" intr-un anumit articol 
din Codul penal...
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Act 
iresponsabil

Ion Preda era (pentru că nu 
mai este, și o să vedeți de ce) 
șofer pe autobuzul 31—B—6518 
la Autobaza 3 călători București. 
De la o vreme începuse să bea 
la volan. Așa s-a intimplat și 
după terminarea unei curse, 
cind i-a venit ideea să facă un 
drum cu autobuzul gol pină 
acasă, in satul Schitu (Ilfov). 
N-a mai ajuns, pentru că pe 
raza, comunei Ghimpați a pier
dut controlul volanului și a in
trat cu autobuzul pe partea stin
gă a șoselei, tamponind autotu
rismul 1—IF—6686, care circula 
regulamentar din sens opus. Ur
marea : o persoană și-a pierdut 
viața, iar alta a fost grav rănită. 
In loc să oprească și să ceară 
ajutor pentru ca victima să fie 
urgent dusă la spital, șoferul a 
fugit de la locul faptei.

Petre POPA
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La întreprinderea de prelucrare a lemnului-Satu Mare

făurirea partidului revoluționar unic 
al clasei muncitoare s-a nus capăt 
pentru totdeauna sciziunii mișcării 
noastre muncitorești. Tocmai strînsa 
unitate a rîndurilor ei i-a dat posi
bilitatea clasei muncitoare să 
nească in jurul ei întregul popor, 
să-l călăuzească In înfăptuirea insu
recției naționale armate din august 
1944. iar apoi în lupta pe.ntru cu
cerirea întregii puteri din mîlnile cla
selor exploatatoare si făurirea orin- 
duirii noi, socialiste.

Astăzi clasa muncitoare, producă
toare și proprietară a mijloacelor de 
producție, își îndeplinește cu cinste 
rolul de clasă conducătoare în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. însăși unita
tea ei cunoaște forme noi. mai înal
te, ca rezultat al schimbărilor cali
tative ce au avut și au loc în rîn- 
durile ei, al procesului de omogeni
zare pe care îl cunoaște în condițiile 
creșterii considerabile a pregătirii ei 
culturale și profesionale.

Este unul din temeiurile afirmării 
tot mai puternice a rolului său con
ducător. rol ce-și găsește o vie ex
presie in faptul că muncitorii parti
cipă într-o măsură tot mai mare la 
activitatea organelor colective din 
toate sferele activității economico- 
sociale.

în aceste condiții s-a amplificat și 
rolul sindicatelor. îndeosebi in peri
oada de după Congresul al IX-lea, 
sub influența orientării imprimate de 
partid spre eliberarea de orice con
cepție mecanicistă asupra menirii 
sindicatelor in societatea noastră, a- 
cestea se afirmă ca o verigă deosebit 
de importantă in sistemul unitar al 
democrației socialiste, iau parte ne
mijlocit la activitatea organelor cen
trale și locale de stat, a organelor 
colective din unitățile economice — 
consiliile oamenilor muncii și adună
rile generale ale oamenilor muncii. 
Astfel, sindicatele aduc o contribu
ție de prim ordin la dezbaterea și 
soluționarea tuturor problemelor ce 
privesc dezvoltarea țării în ansam
blu, viața unităților, la mobilizarea 
maselor largi pentru îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului, a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. Prin întreaga 
lor activitate, pusă în slujba înfăp
tuirii politicii partidului de dezvol
tare economico-socială a tării și ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui. sindicatele reprezintă o imensă 
forță constructivă în opera de edifi
care socialistă a României.

S. ARIESANU
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Unii cu neglijența, alții cu paguba
Constantin Maroș. economist la 

serviciu! desfacere al Combinatu
lui siderurgic Galați: Cea mai mare 
parte a produselor fabricate in com
binatul nostru le expediem be
neficiarilor cu vagoanele. în
trucit organele C.F.R. cu care co
laborăm nu-și respectă întotdeauna 
obligațiile înscrise în contractul de 
transport, mărfurile nu ajung la 
timp la destinatari, motiv pentru 
care ni se refuză la plată facturile. 
Anul trecut, de pildă, ni s-au refu
zat la plată, de către beneficiarii 
interni, peste 500 facturi. în valoare 
de 86 de milioane lei-. pentru pro
duse încredințate C.F.R. și nepre- 
date la destinație în termenul legal 
de 48 ore. Numai la Șantierul naval 
Constanta, circa 100 de vagoane în
cărcate au fost predate cu întîrzieri 
de peste o lună de 
luate în primire de 
noastră.

Asemenea întîrzieri 
nate. între altele, de

cind au fost 
la unitatea

sînt determl- 
lipsa de ope-

Au casă in comună,
D. Ion. comuna Brusturi-Drago- 

mirești. județul Neamț : în satul 
Brusturi s-a construit din fondu
rile C.A.P. un imobil cu patru 
apartamente pentru specialiștii din 
agricultură. Acest bloc trebuia de 
mult dat in folosința specialiștilor, 
dar nici pină acum nimeni n-a ve
nit să locuiască în el deși atit inei- 
nerul-șef al C.A.P.. cît si alti doi 
ingineri agronomi — ’sot si soție — 
si unul zootehnist fac zilnic naveta 
pină la Tg. Neamț. De fapt, tot na
vetiști sînt si primarul și secretarul 
biroului executiv al consiliului 
popular.

trierea vagoanelor la 
și descompunerea tre-

rativitate în 
compunerea 
nurilor, mai ales in stațiile Bucu- 
rești-Triai și Craiova, de negli
jenta manifestată la îndrumarea 
lor pe diverse rute.'din care cauză 
acestea ajung la alti destinatari 
decit cei menționați în contractul 
de transport.

Pe lîngă blocarea unor fonduri 
bănești, o astfel de stare de lucruri 
are și alte consecințe : 
parte, sute 
lizate timp 
altă parte, 
nefi ciarilor _ ________ _
de noi. în special a tablei, afecteăvă 
planurile 
tora.

Pentru 
junsuri 
C.F.R. să fie obligate la plata unor 
penalizări pentru întîrzieri în ca
zul in care nu predau beneficiari
lor. in termen, vagoanele încărcate. 
Astfel, n-ar mai fi unii cu negli
jenta. iar alții cu paguba.

pe de o 
de vagoane sînt imobi- 

îndelungat. iar pe de 
nepredarea la timp be- 
a produselor expediase

de producție ale aces-
Înlăturarea acestor nea- 
ar trebui ca si organele

dar preferă naveta
Neinteresindu-se nimeni de starea 

blocului. în loc să se urgenteze da
rea sa în folosință, acesta a fost 
lăsat aproape in părăsire. în coșu
rile de pe 
ciorile cuiburi, 
partamente, 1" 
a curs din instalațiile

acoperiș și-au făcut 
iar în unele a- 

din cauza apei caro; 
a curs um iustaluviiie sanitare, 
parchetul s-a umflat și s-a dezlipit.

Se pare că specialiștilor din coo
perativa noastră le place mai mult 
să facă naveta decît să stea in co
mună. Altfel nu se explică de ce 
nu se grăbesc să se mute în casa 
construită anume pentru ei.

Constructorii cer una, centrala 
oferă altceva...

contractuale
Se așteaptă intervenția Ministerului Industriei Chimice

TELEX: CĂTRE MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE, ÎN ATENȚIA 
TOVARĂȘULUI MINISTRU: „Întreprinderea de prelucrare a lemnului din 
Satu Mare a oprit producția la toate sectoarele de finisaj. Pierdem zilnic 
o producție de 2 milioane lei, cu pondere pentru export. Cauza: lipsa de 
nitrodiluanti. Furnizor: fabrica „Azur" Timișoara, prin B.J.A.T.M. Timiș. 
Contract pe trimestrul I — 110 tone; livrat pină la 28 martie a.c. — 81 tone. 
Restanță la zi — 29 tone. Avem in permanență trei autocamioane la fabrica 
din Timișoara care așteaptă zadarnic să fie încărcate. Rugăm, insistent spri
jinul dumneavoastră. Cu respect și mulțumiri, directorul I.P.L. Satu Mare, 
Traian Tătaru".

Acesta este conținutul telexului 
transmis recent pe adresa Ministeru
lui Industriei Chimice. Cu același 
conținut au fost expediate telexuri 
și pe adresa Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, Centralei de prelucrare a 
lemnului București, întreprinderii 
„Azur" din Timișoara, în speranța că 
va fi găsită soluția imediată si efici
entă pentru livrarea nitrcdiluanțiior, 
conform termenelor contractuale.

— în primul trimestru al acestui 
an am fost puși, nu o dată. în situa
ția să intrerupem producția datorită 
golurilor intervenite in aproviziona
rea cu nitrodiluanti și cu alte materia
le — ne spune tovarășul Vasile Croi- 
toru. inginerul șef al întreprinderii, 
în unele zile, practic, nu putem asi
gura de lucru muncitorilor, folosin- 
du-i la lucrări cu totul neînsemnate, 
în acest fel, in ansamblu, este sim
țitor diminuat randamentul muncii, 
aflindu-ne în situația de a nu realiza 
planul la nici un indicator. Spun 
toate acestea întrucit orice râminere 
in urmă este greu de recuperat, fi
nind seama de sporurile importante 
— 12—15 la sută — planificate in 
acest an la producția marfă și pro
ductivitatea muncii. Cu dificultăți de 
asemenea amploare colectivul nostru 
nu s-a confruntat niciodată.

— Ce ați întreprins, concret, pen
tru a sensibiliza furnizorul de nitro
diluanti. principalul material care vă 
lipsește in prezent 7

— După cum ați văzut, am trimis 
telexuri, am flat zeci și zeci de tele
foane. în permanență, lucrători de la 
serviciul aprovizionare, șeful servi
ciului, directorul comercial sînt în 
deplasare la minister, centrală sau la 
întreprinderea timișoreană, pentru .a 
obține fie și numai cîteva sute de 
kilograme din acest material. Astăzi, 
28 martie, am fost anunțați de la 
Timișoara să nu mai așteptăm nitro
diluanti deoarece nu ni se livrează 
nimic. Astfel, pe lingă faptul că pla
nul este grav afectat. încărcăm sub
stanțial costurile de producție cu 
cheltuieli de transport neeconomicoa- 
se. majorate de 4—5 ori.

Iată numai cîteva din implicațiile 
generate de Încălcarea disciplinei 
contractuale de către întreprinderea 
timișoreană. în ultimă instanță, a- 
ceste neajunsuri se soldează cu 
nerealizarea planului de producție, 
în primele două luni ale anului s-a 
înregistrat un minus la producția 
globală de 8 milioane lei. Pe ansam
blul trimestrului I, avem o nerea- 
lizare de 12 milioane Iei. Mai 
amintim că întreprinderea sătmărea- 
nă este cea mai mare unitate pro
ducătoare de mobilă din tară, avind 
o bună parte din producția destinată 
exportului. în loc de concluzii, iată 
ce ne spune tovarășul loan Șandor,

secretarul comitetului de partid din 
întreprindere :

— Facem un apel comunist către 
comuniști, către toti muncitorii din 
întreprinderea „Azur" din Timișoara, 
rugindi<-i să acționeze prin toate 
mijloacele pentru a ne livra neîntir- 
ziat restanța la nitrodiluanti. îi ru
găm. totodată, să aibă in vedere că. 
pentru recuperarea restantelor cau
zate de nelivrarea acestui material, 
colectivul nostru trebuie să depună 
eforturi deosebite, lucrind peste pro
gram, inclusiv duminica.

„Vom
materialele contractate"

ritmic

întrucit pină ieri nu știam ce ecou 
au avut telexurile întreprinderii săt
mărene. ne-am adresat directorului 

. întreprinderii ,,Azur“ din Timișoara, 
tovarășul Nicolae lonescu, solicitîn- 
du-i punctul de vedere in legătură cu 
neajunsurile semnalate.

— în ultima decadă a lunii martie 
am luat măsuri pentru sporirea pro
ducției de nitrodiluanti. reușind să 
realizăm cantităti însemnate, chiar 
peste prevederile aferente acestei pe
rioade. Beneficiem și noi de o mai 
bună aprovizionare cu materia pri
mă — acetat de butii — pe care o 
primim de la întreprinderea timișo
reană „Solventul". în continuare vom 
asigura livrarea ritmică a acestui 
material, la nivelul contractului pe 
care il are întreprinderea sătmărea- 
nă cu B.J.A.T.M. Timiș. Transmite- 
ți-le tovarășilor de ta I.P.L. Satu 
Mare să trimită autocamioane pentru 
a ridica nilrodiluanții necesari'

incu-
a-

si. mai ales.

este
Răspunsul prompt al între

prinderii „Azur" 
rajator. Esențial este ca 
Ceste promisiuni
contractele să fie onorate exem
plar. Dată fiind importanta deo
sebită a bunei aprovizionări cu 
nitrodiluant pentru realizarea 
pianului nu numai la întreprin
derea sătmăreană. ci si in alte 
intreprinden producătoare de 
mobilă, esențial este ea între
prinderea timișoreană „Azur", 
ca și Ministerul Industriei Chi
mice să urmărească crearea tu
turor condițiilor pentru produ
cerea si livrarea ritmică a aces
tui material. Vom 
tru a urmări cum 
obligațiile asumate 
rea timișoreană.

reveni, pen
is! onorează 
intreprinde-

Florea CEAUSESCU 
Viorel SALAGEAN

cinema
O Ciocolata cu alune : SCALA — 
15,30; 17,45; 20, FLAMURA —
15,30; 17,30; 20.
o Bravele Afroditei : PATRIA — 
15,30; 17,45; 20,15, CAPITOL — 15; 
17,30 ; 20, GLORIA — 15.30;
17,45; 20.
• Napoli se revoltă s LUCEAFĂ
RUL ~ 15.15; 17,30; 20, BUCU
REȘTI — 15,15: 17.30; 20, FAVO
RIT — 15; 17,30; 20.
O Police Python 357 : GRTVIȚA 
15; 17.30; 20, AURORA — 15; 17,30; 
20.

• Speriați-1 pe compozitor : 
CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Incredibila Sarah : FESTIVAL 
15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea : EXCEL
SIOR — 15; 17,30; 20, TOMIS — 
15; 17,30; 20.
• Cobra : VICTORIA — 15; 17; 
19; 20,45, FEROVIAR — 15; 17; 19; 
20,45.
• Program de desene animate — 
15; 16,30 ; Ai patrulea stol — 
17,45: 20 : DOINA.
• Vlad Țepeș : TIMPURI NOI
— 15,30; 19.
• In viitoare : BUZEȘTI — 15; 
18, GIULEȘTI — 15; 18,30.
• Cuibul iluziilor : DACIA — 
15,30; 19.

muncitorești.

Magazinul „Luceafârul" din Bacâu

Tragere excepțională Pronoexpres

Gheorghe Gagea. economist. Trus
tul județean de construcții Ilfov : 
Trustul nostru și-a propus ca oină 
la sfirșitul primului trimestru din 
acest an să dea în folosință. între 
altele, și șapte grajduri moderne la 
citeva cooperative agricole din ju
deț. In acest scop, am luat din vre
me măsurile corespunzătoare, lu
crările s-au desfășurat normal, dar 
pină în prezent grajdurile n-au 
putut fi terminate. Motivul 7 Aco
perișul și instalațiile interioare nu 
pot fi executate deoarece ne lin
sese plăcile din vată minerală, de 
tip P-40, prevăzute in proiectul de 
execuție pentru izolații, 
repartiției ce o avem de la 
materialelor de construcții 
bui să primim 40 de tone
abia în trimestrele al III-lea si al 
IV-lea : or. noi aveam nevoie de 
ele în trimestrul I. care a si expi
rat. La insistentele noastre am pri-

Potrivit 
centrala 
ar tre- 

de plăci

mit o altă repartiție, pentru 20 de 
tone, in trimestrul I. dar furnizo
rul. I.M.I.-Deva. nu ne-a onorat co
manda. în această situație, la reve
nirile noastre repetate, centrala 
materialelor de construcții ne-a 
răspuns că ne oferă alte tipuri de 
plăci. G 1O0 și autoportant. Aceste 
plăci insă nu corespund din punct 
de vedere tehnic proiectului si con
strucțiilor ce le-am executat. Ele 
sînt mai rigide si mai erele, nu asi
gură o izolație perfectă, si sint mult 
mai scumpe, ceea ce ar ridica cos
tul construcțiilor și ar depăși fon
durile de investiții alocate.

Așa stind lucrurile, solicităm Cen
tralei materialelor de construcții 
București să dea dovadă de mai 
multă solicitudine și să găsească o 
posibilitate de a ni se livra plăcile 
P-40, de care avem nevoie pentru 
a putea da in folosință, la termen 
și în 
bilite

bune condiții, obiectivele sta- 
prin planul de investiții.

La 8 aprilie a.c.. Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organi
zează o tragere excepțională 
Pronoexpres, la care se pot ob
ține autoturisme „Dacia 1 300". 
ciștiguri in numerar de 50 000, 
15 000 lei etci precum si excursii 
in R.P. Bulgaria — Grecia sau 
R.P. Polonă. În total se atribuie 
ciștiguri De zece categorii, de 
valori fixe si variabile. Tragerea 
constă din opt extrageri în două 
faze, cu un total de 44 numere.

Participarea se face ne bilete de 
6 sau 15 lei varianta. Biletele de 
15 lei varianta iau parte la toate 
extragerile : se poate participa 
și în cotă de 25 la sută.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor — sîmbătă 7 aprilie a.c. 
Agențiile Loto-Pronosport din 
întreaga tară nun la disnozitia 
particioantilor prospectul acestei 
trageri precum și bilete gata 
completate.

Pe scurt,
• Cartea, la îndetnîna oricui. 

Biblioteca orășenească din Aleșd. 
județul Bihor, si-a sporit recent 
fondul de carte cu incă peste 490 
volume din domeniile social-oolitic, 
beletristic, literatură tehnică, pen
tru copii etc. De altfel, biblioteca 
dispune de aproape 60 000 de volu
me în limbile română, maghiară, 
germană, rusă etc. precum si de un 
număr de peste 30 publicații zilnice, 
săptâtmînale si lunare, ce sint con
sultate cu interes de sute de cititori 
din oraș si din localitățile înveci
nate. (Ion Arion, profesor, orașul 
Aleșd. județul Bihor).

O Sitele exigentei. La 
piine din orașul 
oare că sitele de 
mai funcționează 
buie. Numai asa 
în punea fabricată 
găsesc deseori c«rUu 

\ cuie, capete de sfoară

Fabrica de
Roșu se 
făina nu

Otelul 
cernut 
de mult cum tre
se explică de ce 

aici cetățenii 
corpuri străine : 

. bucăți de

din scrisori
pinză etc. Cine pune în funcțiune 
sitele exigentei, pentru ca cetățenii 
din orașul de pe Valea Bistrei să 
hu mai aibă asemenea surprize 
neplăcute ? (Ian Hurtupan. tehni
cian. orașul Otelul Roșu, județul 
Caras-Severin).
• Spital modern, dar fără cadre 

de specialitate suficiente. Sugerăm 
Ministerului Sănătății ca din pro
moția de medici absolvenți din a- 
cest an să repartizeze si la noul 
spital unificat din orașul Făgăraș 
specialiști in neurologie, cardiolo
gie, urologie etc. La serviciile uni
tăților medicale din orașul nostru, 
cu mare pondere industrială, ape
lează nu numai locuitorii de aici, 
ci și cei din orașul Victoria, de ase
menea centru industrial, si din co
munele si satele din apropiere. 
(Ion Lungu, orașul Făgăraș, județul 
Brașov). J

Sala de festivități a întreprinderii 
de transport București era arhipli
nă. Abia a apucat președintele co
mitetului sindicatului să dea oame
nilor cuvintul, că deasupra adunării 
a și apărut o pădure de mîini. Toată 
lumea ar fi dorit să spună ceva 
— cum am înțeles mai tîrziu — 
critice și să-și facă autocritica.

Care era scopul acestei întruniri 
de ce era ații de însuflețită ? 
ziarul „Scînteia" din 15 martie a.c. 
a apărut un articol intitulat „Blocul 
803 urgisit de locatari și părăsit de 
I.C.R.A.L." Era vorba de unul dintre 
cele mai frumoase imobile din Bucu
rești, care a fost dat in folosință lo
catarilor cu mai puțin de doi ani în 
urmă. Cum era de așteptat, cei mai 
mulți dintre ei, proaspăt mutați în 
casă nouă, și-au amenajat aparta
mentele după pofta inimii, adăugind 
la confortul creat de constructori acea 
notă intimă de familie, de tihnă si 
civilizație pe care trebuie s-o aibă 
casa in care locuim. Și, intr-adevăr, 
e o plăcere să intri în case ca a lui 
Gh. Doice. Stan Dumitru si multi 
alții ca ei. Dar, ciudat, am văzut 
acolo, in acea minunată construcție, 
și uși rupte, geamuri sparte, pereți 
zgiriați, instalații de apă stricate...

După apariția articolului din zia
rul nostru, locatarii blocului 803, toți 
lucrători la I.T.B., au fost convocați 
iritr'-o ședință specială.

— E o rușine pentru noi — spunea 
tovarășa Elena Turee — să ajungem 
în gura lumii, pentru că nu știm să ne 
îngrijim casele in care trăim. Sint 
locatari în blocul nostru, cum sint 
cei din apartamentele 59 și 87 care — 
lipsiți de cel mai elementar simț 
civic și respect față de avutul ob-

• Clipa ; MELODIA — 15,30; 19,
MODERN — 15,30; 19, CINEMA
STUDIO — 10; 13; 16: 19.
• Șeriful din Tennessee : BU- 
CEGI — 15,30; 17,45; 20.
• Al patrulea stol : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Căsătorie în stil italian — 11,43; 
Secheștrații din Altona — 14 ; 
Domnișoara doctor — 16,15 ; Trăim 
numai o dată — 18,30; 20,30 : CI
NEMATECA.
• Poliția este învinsă : LIRA — 
15,30; 18; 20, PACEA — 15; 17,30; 
20.
• Sfirșitul „împăratului din 
taiga*  : FERENTARI — 15; 17,30 
20.

?i 
să

Și 
în

țtesc — ne aduc prejudicii morale și 
materiale.

— Multi locatari de la noi din bloc 
— arăta cu amărăciune Gheorghe 
Doice — nu numai că n-au bunul 
simt să-și intretină locuința, dar nici 
măcar nu-și achită cheltuielile de 
întreținere. Te uiți pe afișierul de Ia 
intrarea in bloc și nu-ți vine să crezi.

în bloc, a hotărit, în unanimitate cu 
locatarii, să evacueze din imobil „per
soane rău intenționate, lipsite de 
bun simț, de orice urmă de civiliza
ție" (am spicuit din raportul comi
tetului asociației de locatari). în ace
lași timp, locatarii blocului 803 au 
hotărit schimbarea pe Ioc a unor 
membri comitetul asociației.

Blocul 803 nu va mai fi
urgisit de locatari...

Oameni ca Stana Răducanu. Gh- 
Gheorghiu, Vasile Dumitru, Andrei 
Vulcan, Marin Olaru și alții nu și-au 
plătit datoriile de luni și luni de zile. 
Ce-și închipuie acești oameni ? Că 
după ce nici măcar nu catadicsesc să 
iasă la muncă patriotică pentru re
facerea ambianței din pirul blocului, 
pot distruge ceea ce au făcut alții, 
așteaptă să le plătim noi lumina e- 
lectrică, taxele pentru salubritate și 
canalizare ?

într-un cuvint, locatarii blocului 
803 au avut o ședință ..fierbinte", la 
cirma căreia s-a aflat permanent 
opinia publică. Asociația de locatari, 
în dorința de a-și scutura din sarci
nă balastul inutil și compromițător, 
din dorința de a face ordine deplină

O comisie de control, alcătui
tă din lucrători ai I.T.B. și ai 
I.C.R.A.L., Giulești. a subliniat faptul 
că toti locatarii care au deteriorat in 
mai mică măsură apartamentele au 
fost amendați. Totuși, se pare că cea 
mai importantă măsură pe care a 
luat-o asociația locatarilor din blocul 
803, împreună cu I.C.R.A.L. este de 
a repara tot ce s-a deteriorat cu pu
țin timp în urmă. Spicuim iarăși din 
raportul asociației : „vom zugrăvi 
casa scărilor, vom înlocui geamurile 
sparte, vom face curățenie generală 
pe terase, vom termina amenajarea 
spațiului verde și vom continua plan
tarea de arbori și arbuști în jurul 
blocului. într-un cuvint, ne propu
nem ca pină la data de 15 aprilie

1979 blocul 803 să fie un model < 
frumusețe și curățenie pentru toate 
imobilele din cartier".

Firește, e lăudabilă hotărîrea lua
tă. Totuși, cum au putut tolera ati- 
ția oameni serioși, .gospodari buni, în 
casa cărora îți e mai mare dragul 
să intri, o mină de indivizi, aflați 
în conflict cu normele noastre de 
bună conviețuire, cu simțul civic, 
lipsiți de cele mai elementare norme 
de civilizație ? Doar indivizii res
pectivi nu trăiau singuri-singurei In 
blocul 803.

— Climatul in care s-au petrecut 
faptele — spunea în adunare tova
rășul Vasile Istrate, secretarul comi
tetului de partid al I.T.B. — a fost 
acela al indiferenței. Mulți dintre 
locatari s-au retras în propriile apar
tamente ca melcul în cochilie, fără 
să le mai pese de ceea ce se petrece 
în jur. Or, lucrurile trebuiau să se 
petreacă altfel. Dadă de la bun înce
put toți oamenii gospodari din bloc 
făceau front comun, creau un curent 
ferm de opinie împotriva acelora 
caro nu înțeleg cite eforturi mate
riale face statul pentru a crea popu
lației condiții de locuit, desigur, 
I.C.R.A.L. nu ajungea să recurgă la 
amenzi, la evacuări. întreprinderea 
noastră e mare și in fiecare an ofe
rim oamenilor condiții mai bune de 
locuit. De acum incolo, sin tem ferm 
hotărîți să intensificăm munca de 
educație în rindul lucrătorilor noștri, 
să-i determinăm, cind e cazul, să se 
deprindă mai repede cu regulile de 
bună conviețuire, să păstreze avutul 
obștesc ca pe propriile lor bunuri.

Gh. GRAURE

• Nea Mărin miliardar : COTRO-
CENI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30,
POPULAR — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
• Mizez pe 13 : FLOREASCA — 
15; 17,30; 20.
• Masca <1« apă j VOLGA — 
15; 17,30; 20.
• Intre oglinzi paralele i VIITO
RUL — 15,30; 17.45; 20.
• Prefectul de fier MIORIȚA — 
15,30; 17,45; 20.
• Detectiv particular i MUNCA
— 15.30; 18; 20.
• Furtuni de vară : COSMOS — 
15; 17.30; 20.
• Leac împotriva fricii : ARTA
— 15; 17,30; 20.

O Compania a 7-a sub clar de 
lună : FLACARA — 15,30; 17,45;
20.
• Soarta Aurei șl Argentinei : 
PROGRESUL - 16; 18; 20.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de muzică 
ușoară susținut de KLARI K.ATO- 
NA și formația sa (R.P. Ungară) 
— 20.
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
— 17; 20.

• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Cântarea 
României. Prime audiții din mu
zica compozitorilor tineri — 20.
• Opera Română : Faust (spec
tacol extraordinar) — 19.
• Teatrul de operetă : poveste 
din Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30 ; (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigrați ții — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul ..Nottara44 (sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30 ;

(sala Studio) : Cinci romane de 
amor — 19.
• Teatru] Național Tg. Mureș (la 
sala Atelier a Teatrului Național): 
Emigranții — 17, (la sala Majes
tic) : Fedra — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu**:  Bomba 
zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română“ : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă “ : Cine 
se teme de crocodil ? — 17..
• Teatrul „Țăndărică*  : Frații 
Crlș — 17 ; (la Tehnic-club) : 
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau 
clătitele — 10.
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Telegrame de felicitare adresate tovarășului llie Verdeț

Stimate tovarășe Verdeț,
în numele guvernului sovietic și al meu personal vă 

felicit cu prilejul numirii dumneavoastră In funcția de 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia. Vă doresc mari succese In această funcție înaltă și 
de răspundere.

Folosindu-mă de acest prilej, exprim speranța că re
lațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se 
vor dezvolta în folosul popoarelor sovietic și român. în 
Interesul întăririi comunității socialiste, asigurării păcii 
generale, securității si progresului.

A. KOSÎGHIN

Stimate tovarășe Verdeț,
Permiteți-ml să vă felicit din toată Inima cu prilejul 

alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, vecină și prie
tenă, și să vă urez succese în această activitate de mare 
răspundere.

Sînt convins că prietenia și colaborarea multilaterală 
dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în spiritul 
relațiilor tradiționale existente intre cele două partide și 
state, în interesul popoarelor noastre frățești, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Stimate tovarășe Verdeț,
Vă transmit, in numele Consiliului de Miniștri al Re

publicii Democrate Germane, felicitări cordiale cu prilejul 
alegerii dumneavoastră ca prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă 
România, strins aliate cu Uniunea Sovietică și celelalte 
state ale comunității socialiste, se vor dezvolta Și în 
viitor. în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialis

mului si păcii.
"ă urez succes in activitatea dumneavoastră plină de 

y.ndere. putere de muncă, sănătate si fericire per- 
.ală.

WILLI STOPH
Președintele Consiltulut de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului DENIS SASSOU-NGUESSO
Președinte al Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii

BRAZZAVILLE
Alegerea dumneavoastră în calitate de președinte al Comitetului Centra! 

al Partidului Congolez a) Muncii îmi oferă prilejul de a vă adresa cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea de înaltă responsa
bilitate pe care o desfășurati în fruntea partidului și a statului.

Am convingerea că legăturile de prietenie solidaritate si colaborare sta
tornicite intre partidele noastre se vor adinei în continuare. în interesul 
intensificării raporturilor dintre țările șl popoarele noastre pe diverse pla
nuri. a: cauzei libertății, independenței naționale, progresului social, păcii și 
colaborării internaționala

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Maiestății Sale Sultan HAJI AHMAD SHAH 
AL-MUSTAIN BILLAH IBNI AL-MARHUM 

SULTAN ABU BAKAR
Vicerege al Malaieziei

KUALA LUMPUR 
în legătură cu încetarea din viată a suveranului Malayeziei. Tuanku 

Yahya Petra îbnl Al-Marhum Sultan Ibrahim, vă transmit profunda noastră 
compasiune, precum și sincere condoleanțe familiei îndoliate.'

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sosirea în Capitală a unei delegații 

a Sovietului orășenesc Moscova

A INTRAT IN FUNCȚIUNE CEA DINȚII CAPACITATE DE PRODUCȚIE Convorbiri economice româno-cubaneze
La Strehaia a fost dată în funcțiu

ne cea dinții capacitate a întreprin
derii de armături din otel, primul 
obiectiv industrial important con
struit oină în prezent în acest oraș. 
Unitatea, care la atingerea capacității 
finale din proiecte va produce anual 
12 000 tone armături industriale din 
oțel, destinate în principal industrii
lor petrolieră si chimică, va spori cu 
peste 2 000 numărul locurilor de mun
că din economia orașului, contri
buind. pe această cale, la creșterea 
gradului său de industrializare, la

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 
FOTBAL

Pregătiri ale echipelor noastre 
reprezentative

IA CRAIOVA, ÎN AJUNUL MECIULUI ROMANIA - SPANIA
DIN CAMPIONATUL EUROPEAN

La Craiova s-au încheiat pregăti
rile pentru desfășurarea, în cele mai 
bune condiții, a meciului oficial din 
campionatul european de fotbal in- 
terțări. Capacitatea stadionului ..Cen
tral" a fost mărită cu Încă 3 000 de 
locuri, prin amenajarea unei tribune 
mobile. în sectorul B, așa incit a fost 
posibilă punerea în vînzare a 35 000 
de bilete (412 pentru galeria spaniolă) 
care au fost epuizate în... 20 ore, sa- 
tisfăcindu-se astfel aproximativ... un 
sfert din solicitări 1 După cum am 
fost informați, măsuri speciale s-au 
luat pentru amenajarea „mesei pre
sei". la care vor lua loc aproximativ 
100 de gazetari, dintre care circa 40 din. 
P mia ; în această țară întilnlrea de 

'•Craiova va fi transmisă direct de 
patru posturi de radio si două posturi 
de televiziune. întrucît meciul va fi 

transmis și de către televiziunile mai 
multor țări europene, s-au pus la 
punct cabinele stadionului.

Atmosfera ce domnește la Craiova 
este însuflețitoare. Entuziastul și în- 
flăcăratul public de pe aceste me
leaguri va răsplăti, sîntem siguri, cu 
generozitate, cu mobilizatoare indem-

Nicolae BABAlAU 
corespondentul „Scînteli*

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoalâ

10,00 Roman-foileton : Poldark
10,55 „înalță-te frumoasă țară". Emi

siune de cîntece interpretate de 
corul Casei de cultură din Huși, 
formație laureată a Festivalului 
național „Cîntarea României", di
rijor : Lizelotte Vîrnă

11,10 Telex
11.20 închiderea programului
15.50 Fotbal : România — Cehoslovacia 

(echipe olimpice). Transmisiune 
directă de la Pitești. In pauză :
• Telex • Publicitate

17.50 România pitorească
18,15 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
19,00 Tribuna TV. Democrația socialistă 

și responsabilitatea socială
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Ancheta TV. Pe umerii cui stă 

răspunderea
20,25 Seară de teatru : „Oedip rege*. 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze. Regia : Philip 
Saville

22,05 Oaspeți ai scenelor noastre. Selec- 
țiuni din spectacolul prezentat de 
Centrul de dans „Eurytnieum" din 
Stuttgart (R.F.G.), cu concursul 
Filarmonicii „Moldova" din Iași. 
Dirijor : ion Baciu

AZI, LA PITEȘTI. UN MECI AMICAL ÎNTRE ECHIPELE OLIMPICE 
ALE ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI

Astăzl după-amiază. la Pitești se 
vor întilni intr-un meci amical echi
pele olimpice ale României și Ceho
slovaciei. Partida va începe la ora 
16.

Echipa noastră va juca în urmă
toarea alcătuire : Speriatu—Purima, 
Stancu, Cirstea, Ivan—Bărbulescu, 
Augustin, Iovănescu—Doru Nicolae, 
Radu II, Stan. Jucători de rezervă 
vor fi : portarul Anuței. fundașii Ni
colae și Koller, mijlocașul Leac și 
atacantul FI. Grigore.

★
Lotul nostru reprezentativ de ti

neret a plecat teri pe calea aerului 
spre Istanbul, pentru a susține

Cu ocazia alegerii dumneavoastră In înalta funcție de 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, permiteți-mi ca, în numele guvernului chinez, al po
porului chinez șl al meu personal, să vă adresez calde 
felicitări. Vă urez să obțineți realizări tot mai importante 
în noua dumneavoastră muncă.

Urăm prosperitate si înflorire Republicii Socialiste 
România. Fie ca prietenia chino-română si se dezvolte 
necontenit

HUA GUOFENG
Premierul Consiliului de Stai 

al Republicii Populare Chineze

în legătură cu alegerea dumneavoastră In funcția de 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, tn numele Consiliului Executiv Federal și al meu 
personal, vă transmit, cu multă satisfacție, felicitări 
cordiale și cele mai bune urări de succes tn muncă, în 
Îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni.

Sînt încredințat că și pe mai departe colaborarea mul
tilaterală de bună vecinătate dintre Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România 
se va dezvolta cu succes.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ea prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, tn numele 
Consiliului Administrativ ai Republicii Populare Demo
crate Coreene si al meu personal, vă adresez cele mai 
cordiale felicitări.

Cu această ocazie, exprimîndu-ml convingerea că rela
țiile de prietenie si colaborare frățească statornicite Intre 
popoarele celor două țări ale noastre se vor întări și 
dezvolta Pe mal departe, vâ urez din toată Inima să obți
neți succese mari in activitatea dumneavoastră de mare 
răspundere.

LI GIONG OK
Premier al Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Stimate tovarășe llie Verdeț.
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca prim-ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste România, primiți sincere 
salutări si bunele mele urări.

Vă doresc. în continuare, succese In îndeplinirea sar
cinii de mare răspundere ce vi s-a încredințat. In con
strucția socialistă. în dezvoltarea relațiilor ungaro-române.

Cu salutări tovărășești,
LÂZÂR GYORGY

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

La întreprinderea de armături din oțel-Strehaia

amplificarea procesului de urbani
zare a localității.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R-, tovarășului 
Nicolae Ceausescu, de Comitetul oră
șenesc Strehaia al P.C.R., se spune :

In acest moment de seamă din 
viata localității noastre, ne îndreptăm 
cu vie recunoștință gîndurile către 
Partidul Comunist Român, către 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cel mai iubit și 
devotat fiu al națiunii române, con
ducător strălucit al partidului si sta
tului nostru, proeminentă persona
litate a vieții politice Internationale.

nuri de îmbărbătare adresate trico
lorilor bucuria ce i s-a făcut de a fi 
gazda lntilnirii România — Spania. 
Faptul că la antrenamentele lotului 
național, organizate vineri, sîmbătă, 
duminică și luni au fost prezenți de 
fiecare dată cite 7 000—8 000 de spec
tatori dovedește Interesul aparte ce-1 
manifestă publicul craiovean față de 
confruntarea de miercuri. Aceeași 
atmosferă entuziastă, de intensă pre
gătire — si in rindul componenților 
lotului nostru. Lotul spaniol a sosit 
ieri după-amiază la Craiova cu un 
avion special, venit direct pe ruta 
Madrid — Craiova. Cei 16 jucători 
spanioli sînt: Arconada. Urruticoe — 
Marcelino. Alesanco, Felipe, San 
Jose, Cundl, Arias. Saura. Asensi. 
Villar, Del Bosque. QuinL Ruben 
Cano, Dani. Carrasco.

Echipele pentru meciul de miercuri 
vor fi comunicate astăzi, tn cadrul 
unei conferințe de presă, ce va avea 
loc la sala albastră a Universității din 
Craiova.

miercuri un meci oficial, tn prelimi
nariile campionatului european (—21 
ani), cu echipa similară a Turciei. 
Partida se va juca în localitatea 
Gaziantepe, situată la peste 1 000 km 
de Istanbul.

Din lotul român fac parte : Duca- 
dam, Mîndrilă—Zare. Condruc. Sa- 
bău. I. Gheorghe, Kiss, Țicleanu, Mu- 
reșan. Vamanu, Vidican. A. Ionescu, 
Antohi. Terheș. Coras si Cernescu.

★
Tot mîine, la Bacău se va juca 

partida din preliminariile „Turneu
lui U.E.F.A." între echipele de ju
niori ale României și U.R.S.S. Intil- 
nirea va începe la ora 14.

Vă asigurăm, si cu această ocazie, 
tovarășe secretar general, de dragos
tea. devotamentul si atașamentul 
nostru deplin la politica înțeleaptă ce 
o desfăsurati pe Dlan intern si extern 
si ne exprimăm hotărârea de a atinge 
mai devreme parametrii tehnico- 
economici ai noii intreprinderi. să 
punem în funcțiune toate capacitățile 
prevăzute in acest, an în planul loca
lității. întîmninînd astfel Congresul 
al XII-]ea al partidului si cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă cu noi și 
însemnate izbînzi.

Nadia și Emilia 
la „Turneul 

campionilor* *4
Sîmbătă. 7 aprilie, la Londra se 

va desfășura ..Turneul campionilor", 
tradiționalul concurs care precede cu 
aproximativ o lună de zile campio
natele europene de gimnastică.

în vederea acestui important 
turneu, vor pleca joi. 5 aprilie, la 
Londra, renumita noastră sportivă 
Nadia Comăneci. mai tinăra sa colegă 
din echipa națională Emilia Eberle 
si debutanta Melita Ruhn. însoțite de 
Bela Karoly, antrenorul lotului re
prezentativ. și Maria Simionescu, an- 
trenoare federală si arbitru interna
țional. La concursul masculin va 
participa si gimnastul nostru Ion 
Checicheș.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în turneul internațional de șah 

de la Lone Pine (California), după 
6 runde conduce iugoslavul Dragutin 
Șahovici cu 5 puncte, urmat de So- 
sonko (Olanda) și Liberson (Israel) 
cu cite 4,5 puncte. Marele maestru 
român Florin Gheorghiu, care a în
trerupt in poziție complicată cu ame
ricanul Kaplan, se află pe locul 4 cu 
4 puncte (1). De menționat că prin
cipalul favorit al turneului, marele 
maestru V. Korcinoi, a suferit a doua 
infringere consecutivă, pierzind in 
runda a 6-a la W. Lombardy.
• La Budapesta, tn meci retur 

contînd pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin, echipa locală Honved a 
întrecut cu scorul de 27—24 (13—13) 
formația vest-germană Grosswalls
tadt. învingători in primul joc cu
18— 9, handbaliștii vest-germani s-au 
calificat pentru finala competiției. în 
care vor in ti Ini echipa Empor Ros
tock (R.D. Germană).

• La Kiev, in med retur pentru 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin, echipa 
locală Spartak a întrecut cu scorul 
de 22—14 (11—7) formația vest-ger- 
mană Eintracht Minden.

în finala competiției, handbalistele 
sovietice vor întilni echipa Vasas 
Budapesta. învingătoare eu scorul de
19— 13 (11—6) în semifinala disputată

Luni dimineața a sosit în Capitală 
o delegație condusă de V. F. Pro- 
mislov. președintele Comitetului exe
cutiv al Sovietului orășenesc Mos
cova. care întreprinde o vizită în 
tara noastră.

După-amiază. oaspeții au avut o 
întîlnire cu tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Comitetului exe
cutiv șl Consiliului popular al mu
nicipiului București. în cadrul în
trevederii a avut loc un schimb de 
informații In legătură cu modul de 
organizare, activitatea si preocupă

Vizita delegației parlamentare indoneziene
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, s primit, 
luni, delegația parlamentară Indo
neziana, condusă de Kartid.jo, vice
președinte ai Camerei Reprezentan
ților a Republicii Indonezia.

Cu acest prilej au fost examinate 
noi căi și forme de valorificare a 
posibilităților existente pentru dez
voltarea și diversificarea schimburi
lor comerciale, a cooperării econo
mice și tehnice dintre cele două țări.

în cursul aceleiași zile, delegația 
parlamentară indoneziana a fost 
primită de Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.

în cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri privind extinderea 
conlucrării româno-indoneziene in 
diverse domenii de interes reciproc, 
precum și în legătură cu unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Luni au început la București con
vorbirile dintre delegația Comitetu
lui de Stat al Planificării, condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, 
viceorim-ministru al guvernului, pre
ședintele C.S.P., și delegația cuba
neză. condusă de Humberto Perez 
Gonzalez, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Juntei 
Centrale de Planificare a Republicii 
Cuba.

Cu acest prilej a fost apreciată 
dezvoltarea continuă a raporturilor

Cronica
Luni dimineața a părăsit Capitala 

delegația Ministerului Alimentației. 
Agriculturii și Creșterii Animalelor 
din Turcia, condusă de Metin Sahin, 
secretar de stai adjunct in minister, 
care a făcut o vizită in tara noastră, 
în timpul șederii in tara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la Minis
terul Agriculturii si Industriei Ali
mentare și 18 Academia de științe 
agricole și silvice, au vizitat unități 
agricole de producție și cercetare 
științifică din unele județe.

Noul orar
De la 1 aprilie a intrat in vigoare 

noui orar ai curselor interne si ex
terne al TAROM. cu valabilitate pinâ 
la 31 octombrie, care a fost întocmit 
conform cerințelor de sezon, precum 
si graficelor de circulație a avioa
nelor altor companii pe traseele in
ternaționale.

în ce privește cursele interne, vor 

pe teren propriu în compania for
mației S.C. Leipzig (R.D. Germană).

• Tinăra maestră româncă Viorica 
Hie a obținut a treia victorie conse
cutivă in turneul internațional fe
minin de șah de la Bydgoszcz, cîști- 
gind partida din runda a 5-a cu ju- 
cătoarea poloneză Elzbieta Soz- 
nowska.
• Competiția de sabie pe echipe 

„Trofeul celor șapte națiuni", desfă
șurat la Hanovra, a fost ciștigată de 
selecționata U.R.S.S.. care a totalizat 
7 victorii. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Poloniei — 6 vic
torii. României — 5 victorii. R.F. 
Germania — 4 victorii. Franței — 3 
victorii. Italiei 2 — victorii. Bulga
riei — 1 victorie și R.F. Germania 
(B) — zero victorii.
• în ultima zi a turneului interna

țional de polo pe apă de la Ciudad 
de Mexico s-au înregistrat următoa
rele rezultate : S.U.A. — Iugoslavia 
7—6 ; Mexic (A) — Canada 3—‘3 ; 
Cuba — Brazilia 7—2 : Australia — 
Mexic (B) 14—2. Clasament final : 1. 
S.U.A. : 2. Cuba ; 3. Australia ; 4.
Iugoslavia.

• Turneul de tenis de la Milano 
a fost eiștigat de americanul John 
McEnroe. învingător cu 6—4. S—3 in 
finala susținută cu John Alexander 
(Australia). 

rile celor două municipalități. Cu 
acest prilel a fost subliniată impor
tanta contactelor si schimburilor de 
experiență dintre forurile respective 
pentru mal buna cunoaștere reciprocă 
șl dezvoltarea. în continuare, a re
lațiilor prietenești rom âno-sovi etice.

în aceeași zi. delegația sovietică a 
vizitat cartierele de locuințe Balta 
Albă, Pantellmon. Parcul Tineretului, 
Palatul sporturilor și culturii, tar 
seara a asistat la un spectacol folclo
ric susținut de ansamblul ..Rapso
dia". (Agerpres)

La primiri au participat Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, precum și gene
ral brigadier Soesidarto, ambasadorul 
Indoneziei la București.

*
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare indonezie
ne, vicepreședintele Camerei Repre
zentanților a Republicii Indonezia, 
Kartidjo. a oferit luni un dineu.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinți ai M.A.N.. președinți 
de comisii permanente ale M.A.N.. 
deoutati. alte persoane oficiale.

L.a dineu au participat, de aseme
nea. persoanele care 11 însoțesc pe 
vicepreședintele Camerei Reprezen
tanților a Indoneziei, ambasadorul a- 
cestel țări la București, general bri
gadier Soesidarto. alti membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

româno-cubaneze în spiritul înțelege
rilor stabilite între tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Fidel Castro si s-a e- 
xaminat activitatea desfășurată de 
organele centrale de planificare din 
cele două tari cu privire la coor
donarea bilaterală a planurilor Dină 
în 1980 și în perioada 1981—1985.

Au fost prezenți Niculaiu Moraru, 
ambasadorul României la Havana, și 
Humberto Castello, ambasadorul Cubei 
la București.

(Agerpres)

zilei
La cinematograful ..Scala" din Ca

pitală a avut loc luni seara premie
ra lung-metrajului artistic românesc 
„Ciocolată cu alune", realizat in re
gia lui Gheorghe Naghi.

în aceeași seară a fost prezentată 
în premieră și o producție a Studiou
lui cinematografic ..Alexandru Sa- 
hia". documentarul „450 de ani de 
tipar la Sibiu".

(Agerpres)

TAROM
fi satisfăcute în continuare solicită
rile de transport pentru centrele im
portante ale tării, Astfel, orașele 
Arad. Sibiu și Timișoara vor fi le
gate de București prin trei curse 
zilnice si o cursă duminica. Spre 
Bacău, Satu Mare, Tirgu Mureș și 
Iași simt prevăzute două curse zil
nice si una duminica. Spre Cluj- 
Napoca vor exista pe lingă cinci 
curse zilnice, și una duminica. O 
noutate pentru sezonul 1979 este 
cursa Cluj-Napoca—Iași. în zilele de 
marți, joi și sîmbătă.

Spre Oradea avioanele circulă de 
trei ori pe zi in cursul săptăminii și 
o dată duminica. între București și 
Suceava — două curse pe zi si una 
duminica.

(Agerpres)

Ediția 1979 a Festivalului 
național de jaz

Cu o mult aplaudată eală-concurs, 
premieră absolută pentru jazul din 
tara noastră, joi. 29 martie, a debutat 
la Sibiu ediția 1979 a Festivalului 
national de iaz. manifestare deve
nită tradițională pentru orașul de ne 
Cibin. înscrisă în programul celei 
de-a doua ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", la această 
manifestare au participat 23 de for
mații din București. Timișoara. Iași, 
Cluj-Napoca. Brașov, Sibiu.

Paralel cu galele programate zilnic, 
au avut loc întîlniri ale președinți
lor celor 15 cluburi de iaz din tară, 
in cadrul cărora au fost prezentate 
comunicări privind modalitățile con
crete de lucru pentru îmbogățirea 
repertoriilor. îndeosebi cu piese ori
ginale. ca si popularizarea iazului in 
rindul maselor. Succesul acestui 
popular festival a fost încununat de 
aplauzele care i-au răsplătit De par
ticipants la un frumos spectacol, care 
a Încheiat, duminică, această mani
festare. (N. Bi-ujan)

încheierea vizitei ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democratice 

Madagascar in Republica Socialistă România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar. Christian 
Remi Richard, a efectuat o vizită de 
prietenie în România. în perioada 27 
martie — 2 aprilie 1979.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Democra
tice Madagascar, președintele pârtii 
malsase la lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică șl 
tehnică, care s-au desfășurat cu a- 
cest prilej, a fost primit de către 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu.

Cei doi miniștri de externe au 
purtat convorbiri oficiale, desfășurate 
intr-o atmosferă prietenească, de în
credere și. înțelegere reciprocă. în ca
drul cărora s-au referit la evoluția 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România si Republica Democratică 
Madagascar, precum si la unele pro
bleme internaționale actuale de in
teres comun.

Referitor la relațiile bilaterale, mi
niștrii de externe ai României si Ma
dagascarului. reliefind evoluția pozi
tivă a raporturilor româno-malgașe 
oe Plan politic, economic, t.ehnico- 
stiintific. cultural, ca si in alte dome
nii. au exprimat, dorința comună a 
guvernelor celor două țări de a ac
ționa pentru dezvoltarea mai accen
tuată a acestora, in conformitate cu 
indicațiile si orientările convenite in 
septembrie 1978 de către președintele 
Republicii. Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, și pre
ședintele Republicii Democratice Ma
dagascar. Didier Ratsiraka.

în acest context, miniștrii au pus 
In evidentă posibilitățile largi exis
tente pentru adincirea si diversifi
carea in continuare a cooperării eco
nomice. tehnice si culturale, precum 
si a schimburilor comerciale, spre 
avantaiu] reciproc al ambelor țări si 
popoare.

Ej consideră că protocolul semnat 
la încheierea lucrărilor celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte oferă 
cadrul propice dezvoltării cooperării 
economice si tehnice in domeniile in
dustrial. petrolier, minier, maritim si 
agricol, precum si creșterii volumului 
schimburilor comerciale intre Româ
nia si Madagascar.

Cei doi miniștri de externe au 
semnat Programul de aplicare a 
Acordului de cooperare culturală și 
științifică dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re-

♦
La București s-au Încheiat, luni, 

convorbirile oficiale dintre Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Christian Remi Richard, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar.

Desfășurate într-o atmosferă cor
dială. prietenească, convorbirile au 
prilejuit un larg schimb de păreri ce 
a pus in evidență dorința comună de 
a se acționa pentru dezvoltarea co
laborării pe plan bilateral, precum și 
în sfera relațiilor internaționale, in 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in lume.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat Programul de 
aplicare a Acordului de cooperare 
culturală și științifică între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Democratice Mada- 

t V

publiciî Democratice Madagascar pe 
anii 1979—1980.

In cadru] schimburilor de vederi 
cu privire la problematica interna
țională. miniștrii de externe ai 
României și Madagascarului au 
purtat discuții asupra problemelor 
care preocupă popoarele din Africa. 
Europa si din Întreaga lume, asupra 
acțiunilor care trebuie întreprinse pe 
olan international pentru asigurarea 
păcii, securității si colaborării, in
staurarea unei noi ordini economice 
si politice Internationale. încetarea 
cursei înarmărilor si înfăptuirea de 
măsuri concrete în direcția dezarmă
rii. inclusiv folosirea unei părți din 
miiloacele economisite prin dezar
mare pentru dezvoltarea țărilor ră
mase în urmă. El s-au pronunțat 
pentru întărirea solidarității si unită
ții de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare in vederea soluționării 
acestor probleme.

în legătură cu evoluția situațiilor 
contlictuale In diferite zone geogra
fice. ei s-au pronunțat, ferm pentru 

! soluționarea stărilor de încordare si 
confruntare exclusiv ne calea poli
tică. Prin tratative Intre părțile di
rect interesate. Ei au reafirmat soli
daritatea si spriilnul oolitic, diplo
matic. moral si material al țărilor si 
popoarelor lor cu lupta pentru inde
pendentă a popoarelor din Zimbabwe 
si Namibia, pentru lichidarea deplină 
a dominației coloniale, a practicilor 
rasismului, a politicii de apartheid.

Cei doi miniștri au căzut, de acord 
ca. pornind de la identitatea sau con
vergenta punctelor de vedere ale 
celor două țări in problemele care 
confruntă astăzi omenirea, să se in
tensifice conlucrarea intre România 
si Madagascar la nivelul ministerelor 
de externe sl al reprezentanților 
acestora in cadrul O.N.U., al ..Grupu
lui celor 77", in mișcarea de neali
niere și în alte foruri internaționale.

în perioada prezentei sale in 
România, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democratice Madagas
car a vizitat unități industriale si 
agricole, precum si unele locuri isto
rice si a exprimat admirația sa pen
tru realizările poporului român pe 
calea construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democratice Madagascar a 
invitat ne ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România să 
efectueze o vizită oficială în Mada
gascar. Invitația a fost, acceptată cu 
plăcere, data exactă a vizitei urmînd 
să fie convenită ulterior ne căi diplo
matice.

gascar pe anii 1979—1980. Documen
tul cuprinde măsuri concrete vizi nd 
intensificarea colaborării în dome
niile învățămintului, științei, artei și 
culturii, al presei, televiziunii, sănă
tății, sportului și turismului. Sînt 
prevăzute, de asemenea, schimburi 
de materiale documentare și infor
mații, organizarea de expoziții foto- 
documentare. de artizanat si artă 
populară, de manifestări culturale, 
acordarea de burse de studii, dezvol
tarea cooperării intre organizațiile de 
tineret și studenți din cele două țări.

Au luat parte Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari din M.A.E.

★
în cursul după-amiezii. ministrul 

malgas a părăsit Capitala.
(Agerpres)

22,23 Telejurnal
22,35 închiderea programului

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

misterioasă
20.25'Pagini din creația corală
20.45 Viața economică
21.30 Telex
21,25 Seară de muzică șl poezie
21,50 Inscripții pe celuloid. Enigmaticul 

Cerro Torre. Documentar-artistic 
realizat de studiourile de televi
ziune din Brazilia

22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 aprilie. în țară : Vreme răcoroa
să la Început, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse. Vlnt moderat, cu in
tensificări pină la tare. Temperaturile 
minime vor £1 cuprinse între minus 1 
grad și plus 9 grade, iar maximele în
tre 8 și 18 grade, local mai ridicate 
în sud. Ceață, dimineața și seara. Tn 
nordul țării și zona deluroasă condiții 
de- brumă. în București : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

• GRĂDINĂ BOTA
NICĂ PE PĂMÎNT VEȘ
NIC ÎNGHEȚAT. 7 kw 
dc lakutsk a fost amenajată, pe 
o suprafață de 630 de hectare, o 
grădină botanică puțin obișnui
tă. Este vorba, de fapt, de o sta
țiune experimentală. Lucrătorii 
de la această grădină botanică 
se ocuoă cu cercetări legate de 
posibilitatea aclimatizării unor 
plante în condițiile extreme ale 
Nordului îndepărtat. în cadrul 
serelor si pe sol deschis se ex
perimentează cultivarea unui 
număr de peste 2 000 de soiuri 
de flori, ierburi, culturi legumi
noase si cerealiere, cartofi, ar
bori și arbuști. Se face schimb 
de semințe cu 100 de grădini bo

tanice din U.R.S.S. și cu 156 de 
unități similare din alte țări.

• LA 600 DE METRI 
SUB MARE. Tronsonul cel 
mai dificil de realizat al con
ductei de 2 500 de metri ce ur
mează să transporte gaz saha
rian din Algeria plnă in nordul 
Italiei îl constituie legătura prin 
Mediterana între Africa și Si
cilia. Mai întîi. in următoarele 
20 de luni vor fi instalate in a- 
pele mării trei gazoducte cu 
un diametru de o jumătate de 
metru. Un vapor italian dotat 
cu utilaje speciale va depune 
conducta la 600 de metri sub 
ană. adică la o adincime de trei 
ori mai mare decît orice altă 
conductă submarină instalată 
pină acum.

• ÎMPOTRIVA DĂU
NĂTORILOR DIN AGRI
CULTURĂ. în cadrul Institu
tului de cercetări științifice în 
domeniul biologiei de la Tihany 
(Ungaria) s-a reușit să se con
fecționeze din fibre de sticlă e- 
lectrozi atît de subțiri, incit pot 
fi implantați în celulele insec
telor. Această realizare se anun
ță promițătoare în cercetările 
legate de utilizarea unor specii 
de insecte în vederea combaterii 
prin noi mijloace a dăunători
lor din agricultură.

• MĂSURĂTORILE 
NIVELULUI MĂRII BAL
TICE realizate timp de mul ți

ani de specialiștii polonezi au 
demonstrat că nivelul mediu al 
acestei mări a crescut în per
manență în perioada 1911—1970 
cu 1 mm pe an. Datele privind 
situația nivelului mării au o im
portantă deosebită pentru di
versele măsurători geodezice.

• BRADUL NORDIC 
LA TROPICE. de
cercetători suedezi a constatat 
cu surprindere că bradul nordic 
creste la tropice mult mai re
pede decit în Peninsula scandi
navă. Prima plantație de brazi 
a fost înființată in Liberia in 

anul 1975 și. spre surprinderea 
tuturor, arborii au incenut sâ 
crească foarte repede. Dacă rit
mul lor de creștere se va men
ține ca și pinâ in prezent. în 
12—15 ani brazii respectivi vor 
atinge cu ușurință înălțimea de 
25 metri. Este de menționat că 
în Suedia, de pildă, pentru a 
ajunge la o asemenea înălțime, 
brazii au nevoie de o perioadă 
de 60—120 de ani. Descoperirea 
poate avea urmări practice ex
cepționale, deoarece specialiștii 
consideră că. prin plantarea bra
zilor în Africa, se noate com
pensa in mare parte criza de 
material lemnos din lume.

• GIROCOMPAS... 
BIOLOGIC. Unele viețui
toare se orientează excelent în 
spațiu după polul geomagnetic, 
afirmă oameni de știință vest- 
germani de la Institutul Max- 
Planck. Ele dispun de organe 
microscopice, formate doar din 
citeva1 celule, canabile să reac
ționeze sub influenta polului 
geomagnetic. Aceste organe in
vizibile îndeplinesc rolul unul 
compas giroscopic, aiuttnd pe 
posesoarele lor din lumea ani
mală să-și găsească drumul in 
spațiu.

• O CONSTATARE 
AMARĂ. în Statele Unite sint 
practicate anual două milioane 
de intervenții chirurgicale Inu

tile. Pentru acestea pacientii 
plătesc din greu, ba chiar in ne
numărate cazuri ei au plătit cu 
prooria lor viată imprudenta de 
a accepta prea ușor o oDeratie. 
Recenta grevă a medierilor din 
Los Angeles a constituit o do
vadă in acest sens. Pină la de
clanșarea ei. mortalitatea din 
marea metropolă ame ricană era 
de ordinul 19.8 la 100 0Q0 de lo
cuitori. După Întreruperea acti
vității chirurgilor din clinici, in
dicele mortalității a scăzut la 
16.2, dar reluarea operațiilor a 
dus la creșterea sa oină la 20,4 
la 100 000 de locuitori. Revista 
..Science News" dezvăluie că re
ducerea mortalității in toate 
spttalele orașului s-a datorat di
minuării numărului de operații 
Inutile practicate in clinici.

• „ARBORI PENTRU 
MÎINE". La sfirșitul săptă- 
minii trecute. în Franța s-a în
cheiat. printr-o ..Zi a arborilor", 
campania națională inițiată în 
cursul lunii martie sub deviza 
„Să plantăm 100 000 de arbori 
pentru mîine". Această manifes
tare. desfășurată in al treilea an 
consecutiv, a prilejuit organiza
rea a numeroase acțiuni : pe de 
o parte, reimpăduriri în zonele 
rurale si plantări de arbuști in 
orașe : pe de altă parte, expo
ziții și expuneri consacrate in
formării opiniei publice în le
gătură cu diverse aspecte pri
vind protejarea patrimoniului 
forestier al țării.
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Comunicat cu privire la vizita oficială de prietenie 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste 

România, Ștefan Andrei, în Republica Populară Polonă
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în Polonia. între 29 mar
tie și 1 aprilie 1979, la invitația mi
nistrului de externe al Republicii 
Populare Polone. Emil Wojtaszek.

în timpul vizitei, tovarășul Ștefan 
Andrei a fost primit de tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, și de tovară
șul Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România si Repu
blicii Populare Polone au examinat 
relațiile dintre cele două state și au 
făcut un schimb de păreri cu privire 
la cele mai importante probleme ale 
actualei situații internaționale.

Miniștrii au constatat cu satisfacție 
că relațiile româno-polone se dez
voltă favorabil, în conformitate cu 
tratatul de prietenie, colaborare si a- 
sistentă mutuală și cu declarația pri
vind întărirea si aprofundarea cola
borării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă, din anul 1977.

Ei au subliniat rolul hotăritor pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
bilaterale, al colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
solidarității internaționale. A fost re
levată importanta deosebită a întâl
nirilor și convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceausescu și tovarășul 
Edward Gierek. Hotărârile adoptate 
de către cei doi conducători la întîl- 
nirile de la Sinaia din 1976 si Varșo
via din 1977. care au definit direc
țiile principale ale colaborării, se 
realizează cu succes și contribuie la 
dezvoltarea construcției socialiste în 
ambele țări.

Examinînd problemele și direcțiile 
actuale de dezvoltare si adîncire în 
continuare a colaborării româno-po- 
lone in domeniile politic, economic, 
tehnico-știintific. cultural, al mijloa
celor de informare în masă, turis
mului și în alte domenii, miniștrii 
au reafirmat voința celor două state 
de a acționa pentru înfăptuirea înțe
legerilor și hotărârilor convenite, de 
a întări permanent prietenia si soli
daritatea dintre popoarele român si 
polonez.

în cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională, miniș
trii au confirmat hotărârea celor două 
state de a întreprinde în continuare 
eforturi consecvente și de a conlucra 
pentru întărirea păcii, adîncirea pro
cesului destinderii, dezvoltarea înțe
legerii și colaborării egale între na
țiuni.

S-a subliniat importanta deosebită 
a declarației de la Moscova din no
iembrie 1978 a Consfătuirii Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante Ia Tratatul de la Varșo

via. care conține un larg program de 
măsuri concrete menite să ducă la 
adîncirea destinderii, oprirea cursei 
înarmărilor și la dezarmare, la întă
rirea păcii, securității si dezvoltarea 
colaborării în Europa și în lume. 
România Si Polonia reafirmă voința 
lor de a acționa împreună cu cele
lalte țări participante la Tratatul de 
la Varșovia, precum și cu alte state, 
cu toate forțele păcii și progresului 
în scopul traducerii în viată a pro
gramului formulat în declarație.

Miniștrii au acordat o deosebita 
atenție problemelor întăririi securită
ții si dezvoltării colaborării în Euro
pa. înfăptuirii tuturor principiilor și 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki.

România șl Polonia sînt hotărâte 
să-și aducă contribuția la pregătirea 
temeinică a reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor semnatare 
ale Actului final, pentru ca aceasta să 
contribuie la întărirea păcii, destin
derii și securității în Europa, la creș
terea încrederii între state, la dez
voltarea cooperării general-europene 
în domeniile economic, comercial, 
tehnico-știintific. cultural si în alte 
domenii, să constituie un impuls pu
ternic pentru obținerea de progrese 
pe calea dezangajării militare si a 
dezarmării.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România si Repu
blicii Populare Polone au subliniat 
că o problemă de cea mai mare im
portantă o constituie în prezent opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri reale de dezarmare. îndeosebi 
de dezarmare nucleară. S-a consta
tat că hotărîrile sesiunilor Consiliu
lui N.A.T.O. de la Washington și 
Bruxelles privind sporirea potenția
lului militar tind dar către schim
barea echilibrului de forte existent 
și obținerea superiorității militare a- 
supra țărilor socialiste și altor țări. 
Aceasta constituie o serioasă piedică 
în calea opririi cursei înarmărilor si 
înfăptuirii dezarmării.

Apreciind că dezvoltarea procesului 
destinderii trebuie să fie cît mai cu- 
rind completată prin măsuri de de
zangajare militară și de dezarmare, 
miniștrii _s-au pronunțat pentru tra
ducerea în viată a hotărârilor sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
privind dezarmarea. Ei au exprimat 
hotărârea tarilor lor de a contribui 
în continuare la asigurarea succesului 
lucrărilor Comitetului pentru dezar
mare.

România si Polonia acordă o mare 
atenție și importantă încheierii cit 
mai curând a negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. și semnării unui 
nou tratat pentru limitarea arma
mentelor strategice, ceea ce va con
tribui la întărirea destinderii si secu
rității internaționale, la oprirea cursei 
înarmărilor.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru trecerea la reducerea recipro
că a forțelor armate si armamentelor 
în Europa centrală, pe baza principiu
lui nediminuării securității nici unei 
tari. Ceea ce ar avea o influentă fa

vorabilă pentru îmbunătățirea în con
tinuare a situației din Europa.

S-a subliniat importanta declarației 
adoptate de cea de-a XXXIII-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
la inițiativa R.P. Polone, cu privire 
la educarea popoarelor in spiritul pă
cii. ceea ce constituie o contribuție 
valoroasă la opera de întărire a păcii 
și securității internaționale.

Apreciind situația din Orientul A- 
propiat. miniștrii s-au pronunțat pen
tru solutionarea politică globală a 
conflictului existent în această parte 
a lum'ii. cu participarea tuturor păr
ților interesate, tinind seama de 
dreptul inalienabil al poporului pa
lestinian . de a-și crea un stat pro
priu. independent, precum și de re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967, 
de asigurarea existentei independente 
și a securității tuturor statelor din 
această zonă.

Miniștrii au apreciat pozitiv rolul 
mișcării statelor nealiniate, care 
acționează împotriva politicii impe
rialiste. pentru întărirea tendințelor 
progresiste in lume si accelerarea 
dezvoltării țărilor în curs de dezvol
tare. pentru edificarea unei- noi or
dini economice internaționale.

Miniștrii au reafirmat solidaritatea 
României si Poloniei cu popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
neocolonialismului. politicii de 
apartheid si de discriminare rasială, 
pentru libertate si independentă. Ei 
s-au pronunțat pentru respectarea 
strictă a dreptului fiecărui popor și 
stat de a-si hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară.

în cadrul schimbului de păreri, mi
niștrii au abordat si alte probleme in
ternaționale. Ei consideră utilă si ne
cesară efectuarea si în viitor de con
sultări reciproce la diferite niveluri

Cele două părți si-au exprimat sa
tisfacția fată de rezultatele rodnice 
ale convorbirilor ce au avut loc. care 
servesc dezvoltării si adînc'irii în con
tinuare a prieteniei frățești, solidari
tății și colaborării dintre cele două 
state. în interesul popoarelor român 
si polonez, al cauzei socialismului si 
păcii.

Convorbirile dintre cei doi miniștri 
s-au desfășurat într-o atmosferă prie
tenească. constructivă.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Stefan 
Andrei, a adresat invitația ca minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone. Emil Wojtaszek, să 
facă o vizită oficială de prietenie în 
România, Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

★
Duminică după-amiază. ministrul 

afacerilor externe al României a pă
răsit Varșovia. încheindu-și Vizita 
oficială de prietenie pe care a efec
tuat-o în R.P. Polonă.

La plecare, ministrul român a fost 
salutat de Emil Wojtaszek. ministrul 
afacerilor externe al R.P. Polone. 
M. Dmochowski, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

PENTRU UN COMERȚ INTERNATIONAL FĂRĂ OBSTACOLE
Dezbaterile din cadrul sesiunii Comisiei economice a O.N.U. 

pentru Europa
GENEVA 2. Trimisul special Ager

pres. Șt. Țurlea, transmite : Luind 
cuvîntul cu prilejul dezbaterilor pri
vind cooperarea economică în sudul 
Europei, din cadrul sesiunii Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E.—O.N.U.), reprezen
tantul roman Ion Diaconu a subliniat 
preocupările tării noastre pentru dez
voltarea colaborării și înțelegerii in 
Balcani și sprijinul acordat unor ini
țiative privind dezvoltarea colaborării 
în Mediterana și in alte zone ale con
tinentului. Referindu-se la rezulta
tele reuniunii din capitala Maltei, 
vorbitorul a insistat asupra necesi
tății ca, în activitatea sa, C.E.E.— 
O.N.U. să acorde o mai mare atenție 
problemelor privind sprijinirea efortu
rilor de dezvoltare ale țărilor în curs 
de dezvoltare, ale țărilor meditera
neene, colaborării în zona Meditera- 
nei. în acest context, el a menționat 
necesitatea colaborării C.E.E.—O.N.U. 
cu alte comisii economice regionale, 
in special Comisia pentru Africa și 
cea pentru Asia occidentală.

în ședință plenară consacrată dez
baterilor privind dezvoltarea comer
țului și cooperării industriale in Eu
ropa, reprezentantul țării noastre. 
Șerban Andrei, a subliniat dorința și 
preocupările constante ale României 
de a dezvolta și diversifica comerțul 
și cooperarea economică cu toate ță
rile membre ale C.E.E.—O.N.U.

Vorbitorul a reafirmat poziția1 tă
rii noastre privind necesitatea elimi
nării obstacolelor și barierelor de 
orice fel din calea comerțului inter
național. in conformitate cu cerin
țele noii ordini economice interna
ționale, propunînd elaborarea în 
acest scop. în cadrul comisiei si a co
mitetului pentru dezvoltarea comer
țului, a unor programe de acțiune cu- 
prinzînd măsuri concrete în vederea 
liberalizării schimburilor comerciale, 
sprijinirii eforturilor țărilor în , curs 
de dezvoltare în zona C.E.E.—O.N.U. 
și din întreaga lume, pentru accele
rarea dezvoltării lor economice inde
pendente și lichidarea decalajelor 
care le separă de țările dezvoltate.

Miting ai populației 
asuprite la Soweto

PRETORIA 2 (Agerpres). — 
„Comitetul celor zece" din So
weto, localitate din preajma o- 
rașului sud-african Johannes
burg, locuită de populația de cu
loare, a organizat la 1 aprilie un 
miting, la care au luat parte 
cîteva mii de persoane. Partici
panta au adoptat o moțiune prin 
care este respins orice dialog cu 
autoritățile guvernamentale sud- 
africane, atit timp cit regimul 
de la Pretoria nu se angajează 
să abolească legislația cu privi
re la documentele de identitate, 
care restring libertatea de de
plasare a populației de culoare, 
majoritară in R.S.A.

Creat in iunie 1977, „Comite
tul celor zece" reprezintă nu
meroase organizații și mișcări 
care militează împotriva politi
cii de apartheid a guvernului 
sud-african.

BUDAPESTA Depuneri de coroane 

la mormintele ostașilor români 
căzuți pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 34-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă, luni, la cimitirul Rakosliget 
din Budapesta a avut loc ceremonia 
depunerii de coroane la mormintele 
ostașilor români căzuți pentru eli
berarea Ungariei. Au fost intonate 
imnurile de stat ale României și Un
gariei, iar o gardă militară a prezen
tat onorul.

Au fost depuse coroane din partea 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, Consiliului de Miniștri. Minis
terului Apărării Naționale, Comitetu
lui orășenesc Budapesta al Partidu

lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
Frontului Popular Patriotic. Consiliu
lui municipal al orașului Budapesta, 
precum și buchete de flori din partea 
pionierilor și oamenilor muncii. De 
asemenea, a fost depusă o coroană 
de flori din partea corpului diplo
matic acreditat la Budapesta. Din 
partea ambasadei române, a fost de
pusă o coroană de flori de către Vic
tor Bolojan, ambasadorul României 
în R.P. Ungară.

Au fost de față reprezentanți al 
unor instituții centrale, numeroși ce
tățeni ai capitalei ungare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Hotărîri ale Conferinței de la Bagdad • Reacții oficiale la

Cairo @ Convorbiri
După cum s-a anunțat, partici- 

panții la reuniunea ministerială — 
de zilele trecute — de la Bagdad a 
unor țări arabe au hotărît rechema
rea imediată a ambasadorilor sta
telor arabe din Egipt, au recomandat 
suspendarea relațiilor politice și di
plomatice cu guvernul egiptean în 
decurs de o lună. Totodată, s-a hotă
rît să se ia în considerare suspen
darea apartenenței Egiptului la Liga 
Arabă. începind de la data semnării 
Tratatului de pace cu Israelul ; ale
gerea Tunisului ca sediu temporar 
al cartierului general al Ligii Arabe ; 
formarea unui comitet incluzind re
prezentanți din Irak, Siria, Tuni
sia, Kuweit, Arabia Saudită și Alge
ria, pe lingă un reprezentant al se
cretariatului general al Ligii Arabe, 
în vederea aplicării rezoluției ; ță
rile arabe să acționeze in vederea 
suspendării calității de membru a 
Egiptului în mișcarea țărilor ne
aliniate, în Organizația Conferinței 
Islamice și în Organizația Unității 
Africane. Conferința ministerială de 
la Bagdad a decis, totodată, suspen
darea tuturor împrumuturilor, depu
nerilor, garanțiilor, contribuțiilor de 
ajutor financiar, material sau tehnic 
acordate de guvernele arabe guver
nului egiptean sau organismelor a- 
cestuia, începînd de la data sem
nării Tratatului de pace dintre Egipt 
și Israel ; suspendarea ajutorului 
economic acordat de fondurile, 
băncile șl instituțiile financiare din 
cadrul Ligii Arabe ; țările arabe 
se vor abține de a furniza petrol 
Egiptului ; guvernele țărilor arabe 
pot adopta individual alte măsuri 
necesare pe lîngă cele menționate.

în conformitate cu aceste hotă
rîri, guvernele Iordaniei, Kuweitu
lui, Arabiei Saudite, Tunisiei și 
Qatarului si-au rechemat ambasadorii 
acreditați la Cairo.

egipteano-israeliene
într-un interviu acordat revistei a- 

mericane „Time", Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., a arătat că după părerea 
sa, în urma încheierii tratatului de 
pace egipteano-israelian și a unor 
posibile masări de trupe israeliene 
la granițele cu țări arabe, în Orien
tul Mijlociu ar putea avea loc noi 
ostilități.

Butros Ghali, ministru de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Egiptului, a apreciat în cadrul 
unei conferințe de presă : „Confe
rința de la Bagdad a avut loc in 
afara cadrului Ligii Arabe. în con
secință, hotărârile sale nu sînt în 
concordanță cu obiectivele Ligii 
Arabe".

„Guvernul egiptean va stabili, în 
următoarele zile, contacte cu pales
tinienii din Cisiordania și Gaza în 
contextul negocierilor cu Israelul 
privind viitorul acestor două teri
torii", a informat Butros Ghali. El 
a anunțat, de asemenea, că în curînd 
va fi formată o comisie condusă de 
primul ministru, Mustafa Khalil, 
pentru pregătirea negocierilor asu
pra Cisiordaniei și Gâzei, care ur
mează să înceapă la o lună de la 
semnarea Tratatului de pace egip
teano-israelian.

Agenția M.E.N. relatează că pri
mul ministru al Israelului, Mena- 
hem Begin, a sosit luni în capitala 
egipteană într-o vizită oficială. Con
vorbirile egipteano-israeliene, sub
liniază agenția M.E.N., urmează să 
înceapă marți dimineața.

(Agerpres)

CAIRO 2 (Agerpres). — Tratatul 
de pace egipteano-israelian va fi su
pus unui referendum popular, după 
aprobarea lui de către Adunarea Po
porului — a anunțat în numărul său 
de luni dimineață cotidianul „Al 
Ahram".

Obstrucții ale părții sud-coreene 
în calea dialogului Nord-Sud

O declarație a reprezentantului Partidului Muncii din Coreea 
la convorbirile de la Panmunjon

PHENIAN 2 (Agerpres). — După 
cum transmite A.C.T.C., reprezentan
tul Partidului Muncii din Coreea în 
delegația de legătură a partidelor 
politice, organizațiilor sociale și au
torităților părții nordice, Kweun Min 
Djoun, a acordat un interviu ziariș
tilor cu privire la faptul că, fără nici 
un motiv, partea sud-coreeariă nu 
s-a prezentat la convorbirile de la 
Panmunjon. Reprezentantul P.M.C- 
a dat, de asemenea, publicității 
o declarație în care se arată că 
atitudinea lipsită de sinceritate a 
părții sudice, care refuză însuși con
tactul dintre reprezentanții de legătu
ră, produce îndoieli asupra perspecti

velor dialogului Nord-Sud, putînd să 
ducă la o ruptură a acestui dialog. 
După ce reamintește o serie dejîiedici 
puse în calea acestui dialog de partea 
sud-coreeană, în declarație se pro
pune o schimbare a denumirii repre
zentanților celor două părți, ei ur- 
mînd să se numească reprezentanții- 
experți de legătură ai Nordului si 
Sudului, sau să fie discutată o altă 
propunere în acest sens.

Pentru discutarea acestei proble
me, in declarație se propune conti
nuarea contactului reprezentanților 
de legătură ai celor două părți, la 
Panmunjon, în ziua de 10 aprilie, 
ora 10,00.

Proclamarea Republicii Islamice Iran
TEHERAN 2 (Agerpres). — In Iran 

a fost proclamată, la 1 aprilie. Repu
blica Islamică Iran, ca urmare a re
zultatelor referendumului de săptă- 
mîna trecută.

Rezultatele finale ale referendu
mului vor fi cunoscute abia după 
cîteva zile. Potrivit ultimelor estimări 
comunicate de Biroul central al re
ferendumului. din cei circa 18 milioa
ne de alegători 98 la sută s-au pre
zentat la urne, iar 97 la sută din vo- 
tanti s-au pronunțat pentru o repu
blică islamică.

Postul de radio iranian a difuzat 
o declarație a aiatolahului Khomeiny 
în care se spune că ziua de 1 aprilie 
va fi în viitor „Ziua Republicii", re
latează agenția Associated Press. El 
a arătat că noul regim va asigura 
egalitate pentru toti iranienii. „Ur
mătorul pas. se menționează în de
clarație. este de a trimite reprezen
tanți in Adunarea Constituantă care 
să aprobe Constituția pentru Repu
blica Islamică". O adunare aleasă ur
mează să se întrunească în interval 
de 30 pînă la 50 zile pentru a defini
tiva proiectul de Constituție.

Comunicat cubanezo-
polon. La Havana a fost dat pu
blicității comunicatul privind vizita 
oficială de prietenie în Cuba a lui 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, și 
convorbirile purtate cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba. Părțile, se spune în 
document, au acordat o deosebită a- 
tenție extinderii relațiilor bilaterale 
în diferite domenii și perspectivelor 
dezvoltării lor în continuare. Au fost 
abordate probleme internaționale de 
interes comun.

agențiile de presă transmit:
litatea democrată, studenții, întregul 
popor mexican să voteze, în cadrul 
alegerilor din 1 iulie, candidații coa
liției pentru Camera deputaților. Coa
liția se pronunță pentru participarea 
oamenilor muncii la conducerea e- 
conomiei, pentru naționalizarea insti
tuțiilor bancare, pentru o reformă 
fiscală democrată, pentru folosirea 
bogățiilor naturale ale Mexicului în 
interesul întregului popor.

Plenara C.C. al P.C. din
Bangladesh. In cadrul pienarei>
desfășurate la Dacca, secretarul ge
neral al C.C. al partidului. Moham
med Farhad, a prezentat un raport 
asupra situației politice din tară. 
Plenara a adoptat o rezoluție prin 
care se pronunță pentru abrogarea 
legii marțiale și asigurarea exercită
rii drepturilor si libertăților demo
cratice. Se insistă îndeosebi pentru 
garantarea dreptului la muncă si 
sprijinirea formării de cooperative la 
sate, în vederea asigurării unor locuri 
de muncă permanente agricultori
lor. Plenara a hotărît convocarea 
Congresului P.C. din Bangladesh în 
luna septembrie 1979.

Componența Consiliului 
Suprem al Apărării din Af
ganistan. 03 Președinte al con
siliului a fost numit președintele 
Consiliului Democratic Republican 
Revoluționar. Nur Mohammed Ta- 
raki. secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic Popular și co
mandant suprem al forțelor armate, 
în postul de vicepreședinte al con
siliului a fost desemnat noul prim- 
ministru al Afganistanului. Hafiz 
Ullah Amin. Din consiliu mai fac 
parte miniștrii apărării și de inter
ne. șeful securității statului, coman
danții forțelor aeriene militare și a- 
părării pasive.

La Stockholm a avut loc 
adunarea anuală a Asociației de 
prietenie Suedia—România. Cu 
acest prilej, scriitorul Lars Aice 
Augustsson a prezentat impresii 
dintr-o recentă călătorie între
prinsă in tara noastră. El a evo
cat realizările importante obți
nute de poporul român in dez
voltarea economică și socială a 
tării, prețuirea de care se bucu
ră activitatea largă și dinamică 
desfășurată pe plan internațio
nal de România socialistă, 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la promovarea unei 
noi politici de destindere și pace, 
respect și deplină egalitate în
tre națiuni, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Ansamblul „Doina", care se 
află într-un turneu in Africa, a 
prezentat o serie de spectacole 
în Algeria. Spectatorii au apre
ciat prin vii aplauze măiestria 
interpreților, bogăția costumelor 
și frumusețea dansurilor popu
lare românești.

Președintele P.C.I. a primit delegația P.C.R.
ROMA 2 (Agerpres). — Corespon

dență de la R. Bogdan : Președintele 
Partidului Comunist Italian, tovarășul 
Luigi Longo, a primit, luni, delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.C.I.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a fost trans
mis președintelui P.C.I. un călduros 
mesaj, urări de sănătate, de viață 
îndelungată și de nt>i succese în acti
vitatea comuniștilor italieni.

Mulțumind, tovarășul Luigi Longo 
a transmis, la rândul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerii P.C.R., 
tuturor comuniștilor români salutul 
său frățesc, urări de deplin succes

în intensa activitate de transpunere 
în viață a Programului P.C.R. și a 
hotăririlor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. Președintele P.C.I. 
a evocat cu căldură vizita pe care a 
efectuat-o anul trecut in România, 
convorbirile fructuoase pe care le-a 
avut cu secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cursul întilnirii s-a exprimat 
profunda satisfacție pentru bunele 
relații de prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre P.C.R. și P.C.I., do
rința comună de a le dezvolta și in 
viitor, în spiritul egalității, stimei și 
respectului reciproc, în interesul lup
tei generale pentru cauza socialis
mului, progresului social și păcii in 
lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Întâlniri ale delegației P.C.R. 
în orașul italian Terni

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a fost oaspete al Fe
derației P.C.I. din Terni (regiunea 
Umbria). în cadrul întilnirii ce a 
avut loc cu acest prilej la sediul fe
derației, oaspeților le-au fost împăr
tășite unele aspecte ale activității co
muniștilor din Terni — puternic cen
tru al industriei siderurgice.

în continuare, delegația P.C.R. a 
luat parte la un însuflețit miting. 
Salutînd prezența delegației Partidu
lui Comunist Român la miting, pri
marul orașului, Giacomo Porrazzini, 
și alți vorbitori au evocat cu căldură 
relațiile de prietenie și solidaritate 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C.I. și 
au evidențiat contribuția și efortu
rile constante pe care Partidul Co
munist Român. România socialistă lo 
aduc în lupta pentru triumful ideilor 
de pace și înțelegere internațională.

Participanților la miting le-a fost 
transmis apoi un cald salut de prie
tenie frățească din partea secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a C.C. al P.C.R. 
și a comuniștilor din tara noastră, a 
întregului popor român, de către con
ducătorul delegației P.C.R.

în cuvîntul său. evocînd puterni
cele legături de prietenie, colaborare 
și solidaritate frățească care unesc 
trainic P.C.R. și P.C.I.. vorbitorul a 
subliniat importanța dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre cele 
două partide și a prieteniei dintre 
popoarele român și italian. Șeful de
legației române a înfățișat principa
lele preocupări ale P.C.R. și ale oa
menilor muncii din tara noastră în
dreptate spre înfăptuirea istoricului 
Program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, 
elaborat de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului. 7

Congresul Partidului Comunist din Belgia 
și-a încheiat lucrările

Tovarășul Louis Van Geyt a fost reales președinte al partidului
BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat lucrările ce
lui de-al 23-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Belgia.

Congresul a adoptat. în unanimi
tate. rezoluțiile privind programul de 
acțiune și perspectivele de luptă ale 
partidului, situația internațională ac

tuală, poziția P.C.B. si căile de în
tărire a partidului, extinderea activi
tăților sale în rîndul maselor.

în încheiere. Congresul a ales 
noile organe conducătoare ale P.C.B.

în funcția de președinte al P.C.B. 
a fost reales tovarășul Louis Van 
Geyt.

Primirea reprezentantului P.C.R. 
de către președintele P.C.B.

Tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist Ro
mân. care a reprezentat partidul la 
Congres, a fost primit de tovarășul 
Louis Van Geyt, președintele P.C.B., 
căruia i-a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al P.C.R., un cald salut to
vărășesc. felicitări si cele mai bune

urări cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte al P.C.B.

La rândul său. președintele P.C.B. 
a rugat să se transmită secretarului 
general al P.C.R. mulțumiri, precum 
si urări de sănătate, fericire si noi 
succese.

A fost afirmată dorința ambeloi 
părți de a dezvolta în continuare 
bunele relații existente între P.C.R. 
și P.C.B.

Italia in fata alegerilor
anticipate

fipel electoral.La Ciudad de 
Mexico a fost dat publicității un 
apel al Coaliției forțelor de stînga 
din care fac parte P.C. Mexican, 
Partidul Poporului Mexican, Partidul 
Socialist Revoluționar, Mișcarea de 
Acțiune și Unitate Socialistă. Apelul 
cheamă clasa muncitoare, intelectua-

Manevre militare nipo- 
no-americane. La 2 aprilie’ în 
Oceanul Pacific au început manevre 
militare comune nipono-americane, 
la care participă avioane de vînătoa- 
re ale flotei a 7-a americane și u- 
nități de aviație ale „Forțelor de 
autoapărare" ale Japoniei.

Data vizitei președinte
lui Franței în U.R.S.S. După 
cum anunță agenția T.A.S.S.. vizita 
oficială de lucru a președintelui 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, in 
U.R.S.S. va avea loc în perioada 
26—28 aprilie 1979.

Proiectul Programului 
Partidului Elvețian al Mun
cii, elaborat în conformitate cu ho
tărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului, a fost dat publicității la 
Berna, spre a fi dezbătut în orga
nizațiile P.E.M., în pregătirea Con
ferinței partidului, care va avea loc 
în luna mai.

Vizită în Cuba. După cura 
Informează agenția Prensa Latina, o 
delegație guvernamentală din S.U.A., 
condusă de Julius Richmond, subse
cretar la Ministerul Sănătății, Edu
cației' și Asigurărilor Sociale, a în
treprins o vizită în Cuba. Au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea cooperării bilaterale în domeniul 
sănătății, inclusiv problema ridicării 
de către S.U.A. a embargoului insti
tuit asupra exportului de medica
mente spre Cuba.

Arestarea liderului „Ku 
Klux Elanului". Bin ™nson, 
liderul organizației rasiste america
ne „Ku Klux Klan", a fost arestat 
la Londra, unde sosise în ciuda u- 
nel interdicții privind prezenta sa în 
insulele britanice. Hotărârea datează 
din februarie 1978. cind în ziare au 
apărut știri referitoare la dorința lui 
Wilkinson si a altor lideri „K.K.K." 
de a recruta adepti în Marea Bri- 
tanie si de a stabili contacte cu or
ganizația neofascistă de aici. „Fron
tul National".

Comisia permanentă a 
C.A.E.R. pentru industria 
UȘOară, a^e c&re* lucrări s-au des
fășurat la Praga, a adoptat raportul 
său de activitate pe anul 1978, a 
stabilit măsuri pentru ducerea la în
deplinire a sarcinilor ce îi revin din 
hotărîrile Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a examinat probleme legate 
de elaborarea programului special de 
colaborare pe termen lung în dome
niul mărfurilor industriale de larg 
consum, precum și alte probleme ale 
colaborării multilaterale îri domeniul 
industriei ușoare.

Alegeri locale în Spania. 
Un număr de 27 milioane de cetățeni 
spanioli vor participa, marți, pentru 
prima dată după 48 ani, la alegerea 
consiliilor comunale și municipale. 
Actualii primari, aflați încă in ser
viciu in cvasitotalitatea localităților 
spaniole, dețin funcțiile potrivit ve
chilor norme din epoca franchistă, 
cind numirea se făcea de către guver
natorii civili sau de guvernul cen
tral în cazul orașelor Madrid și Bar
celona. Convocarea acestor alegeri 
administrative intră în cadrul actua
lului proces de consolidare a demo
crației în Spania.

Spre formarea noului gu
vern belgian. Re*ele Baudoum 
a însărcinat luni pe Vilfried Martens, 
președintele Partidului Social-Creș- 
tin, să procedeze la formarea noului 
guvern al Belgiei. Reamintim că cele 
cinci formațiuni care și-au dat acor
dul pentru formula cabinetului con
dus de Martens sînt : social-creștini. 
socialiști, flamanzi, valoni și partidul 
Frontul Democratic al Francofoni- 
lor.

Cele două camere ale parlamen
tului italian au fost dizolvate, ita
lienii urmînd să fie chemați acum 
la urne, din nou. înainte de termen. 
Un asemenea deznodămint era pre
vizibil. după ce. sîmbătă seara, gu
vernul tripartit, format din demo- 
crat-creștini, socialiști-democrați și 
republicani, a fost pus in minoritate 
prin votul din senat. în cursul 
aceleiași seri, premierul desemnat, 
Giulio Andreotti, a prezentat de
misia președintelui republicii. San
dro Pertini, care, după ce a consul
tat luni dimineață pe președinții 
Senatului si Camerei deputaților. a 
semnat decretul de dizolvare a 
parlamentului.

Criza de guvern, a treia care în 
ultimii 7 ani determină alegeri 
anticipate, a fost declanșată în 
urma semnelor tot mai vizibile de 
deteriorare a raporturilor din ca
drul majorității parlamentare crea
te în martie 1978 si din care, pen
tru prima dată dună mai bine de 
30 de ani. făceau parte toate parti
dele din arcul constituțional : de- 
mocrat-crestin. socialist, socialist- 
democratic. republican si comunist. 
Dar întrucît într-o serie de proble
me importante, care priveau inte
rese generale ale tării, ale maselor 
largi populare, guvernul monocolor 
si Partidul Democrat Creștin au 
adoptat în ultimele luni hotărîri 
contrare acestor interese, punînd 
astfel in discuție insesi obiectivele 
esențiale ale programului comun, 
partidul comunist a decis să se re
tragă din cadrul majorității. Depă

șirea multiplelor dificultăți prin 
care trece tara nu este posibilă, asa 
cum au arătat comuniștii, fără in
trarea P.C.I. în guvern, fără ca re
prezentanții acestui partid să-si 
asume sarcini concrete in condu
cerea treburilor tării.

Lunga evoluție a tratativelor 
pentru formarea noului guvern a 
evidențiat insă că liderii democrat- 
creștini nu sînt dispuși să desfacă 
acest nod care reprezintă problema 
centrală a vieții politice italiene și 
să accepte intrarea comuniștilor în 
guvern, deși celelalte partide s-au 
pronunțat în repetate rânduri în 
favoarea unei astfel de soluții. Re- 
prezentînd un pas înapoi, spre for
mule care nu mal corespund rapor
tului de forte din tară, actualul 
cabinet a fost primit cu neîncredere 
de partidele de stînga, care au 
votat, practic, împotriva lui.

în ce-i privește, comuniștii au 
reînnoit și cu prilejul actualului 
congres al partidului, care lși des
fășoară lucrările în aceste zile Ja 
Roma, că sînt hotăriti să acționeze 
cu toate forțele lor pentru relansa- , 
rea politicii de unitate națională, 
pentru colaborarea și înțelegerea 
tuturor forțelor democratice, pen
tru formarea unui guvern care să 
răspundă cu adevărat exigentelor 
și nevoilor tării. în această viziune 
vor participa comuniștii la alegeri, 
a căror dată urmează să fie 
stabilită.

Radu BOGDAN
Roma

Accident tehnic Ia o centrală nucleară americană
La centrala nucleară din Three 

Mile Island (Pennsylvania — S.U.A.) 
s-a produs un accident tehnic, în 
urma exploziei unei valve de la o 
pompă de alimentare cu apă a sis
temului de răcire a reactorului, pro- 
vocînd degajarea unei cantități de 
vapori radioactivi. Autoritățile celor 
patru districte din jurul centralei au 
fost puse în stare de alarmă.

Președintele Jimmy Carter, care a 
efectuat o vizită la centrala nucleară, 
a cerut tuturor celor ce locuiesc in 
apropierea centralei să-și păstreze 
calmul. El a admis că ar fi posibilă 
evacuarea locuitorilor de aici în ur
mătoarele zile. Președintele Jimmy 
Carter a adăugat că experții cu care 
a discutat au afirmat că „situația se 
va ameliora".

Președintele Jimmy Carter a sem
nat ordinul privind crearea unei A- 
genții federale de acțiune în cazuri

de urgență, în competența căreia 
intră luarea de măsuri și Inițierea 
de acțiuni, îndeosebi în cazul unor 
accidente de tipul celui de la aceas
tă centrală nucleară.

La locul accidentului s-au deplasat 
numeroși specialiști americani și 
străini, inclusiv din țări vest-euro- 
pene. Potrivit ultimelor știri, bula de 
gaze radioactive, potential explozivă, 
care s-a acumulat în interiorul reac
torului, ca urmare a defecțiunii de 
la sistemul de răcire, a început să 
se resoarbă, odată cu reintrarea în 
funcțiune a sistemului de răcire.

La Paris, primul ministru francez, 
Raymond Barre, a declarat : „un ast
fel de accident nu ar putea avea loc 
în Franța din cauză că uzinele noas
tre nucleare sînt diferite și, în spe
cial, nu au același tip de sistem de 
securitate care echipează uzina ame
ricană". (Agerpres)

PREOCUPĂRI ENERGETICE ÎN FRANȚA
într-un interviu acordat săptămîna- 

lului american „Newsweek", minis
trul francez al energiei, Andre Gi- 
raud, și-a exprimat speranța că cele 
nouă țări membre ale Pieței comune 
vor reuși să-și reducă dependenta e- 
conomică față de petrol «ca princi
pală sursă de energie și să iși men
țină, pînă în 1985, consumul de petrol

la nivelul atins anul trecut. El a 
menționat, de asemenea, că Franța 
și-a redus anul trecut cu opt la sută 
consumul de petrol față de nivelul 
atins în 1974, în timp ce alte țări ale 
C.E.E-, între care Marea Britanie și 
Olanda, au pus accentul în progra
mele lor energetice pe dezvoltarea 
unor surse energetice de înlocuire.
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