
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu,I
va face n vizită oficială de prietenie in Republica Gaboneză

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste

Tovarășul 
președintele 
România, împreună cu tovarășa Elena

I
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Ga
boneză, la invitația președintelui Re-

publicii Gaboneze. Omar Bongo, și 
a doamnei Josephine Bongo, in pri
ma parte a lunii aprilie 1979.
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Documente ale Plenare^ Comițețuliri Central 

al Partidului Comunist Român din 29 martie 1979

Cu privire la efectivul, compoziția 
și structura organizatorică a partidului, 

la data de 31 decembrie 1978
Pe baza hotăririlor Congresului al XI-lea. Con

ferinței Naționale și ale plenarelor C.C. al P.C.R., 
a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, organele și orga
nizațiile de partid desfășoară o intensă muncă 
politico-organizatorică pentru întărirea continuă a 
rindUrilor partidului și creșterea rolului său con
ducător, de centru vital al întregului sistem social, 
pentru unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii in uriașa operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

I. Marea încredere a oamenilor muncii în 
partid, uriașa influență și prestigiul de care se 
bucură in popor, adeziunea acestuia la politica 
internă și externă a Partidului Comunist Român, 
unitatea indisolubilă a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate. în jurul partidu
lui, al conducerii sale, al secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint reflectate in 
creșterea continuă a numărului membrilor de 
partid.

Deși exigenta la primirea în partid s-a accen
tuat considerabil, în anul 1978 au fost primiți în 
rindurile partidului peste 119 000 oameni ai mun
cii. Ca urmare a orientării consecvente a Comi
tetului Central pentru Întărirea caracterului de 
clasă și a nucleului muncitoresc al partidului, cea 
mai mare parte a acestora — peste 84% — provin 
din rindul muncitorilor și țăranilor. Preocuparea

sporită a organelor și organizațiilor de partid 
pentru calitatea membrilor de partid este ilustrată 
și prin aceea că 98,80% din muncitorii care au 
devenit anul trecut membri de partid sint absol
venți ai școlilor profesionale, tehnice, de maiștri 
sau ai cursurilor de calificare. în partid au fost 
primiți un număr însemnat de ingineri, subingi- 
neri, tehnicieni, profesori și învățători. Ca rezultat 
al îmbunătățirii muncii politico-organizatorice in 
rindul femeilor și atragerii lor mai active la 
viața socială, 39,44% din totalul celor primiți 
anul trecut în partid sint femei. Aproape 70% 
din cei cărora 11 s-a acordat titlul de membru al 
partidului sint uteciști.

La sfîrșitul anului 1978, partidul cuprindea în 
rindurile sale peste 2 842 000 de membri, respectiv 
25,09% din populația activă a tării — ceea ce 
ilustrează atracția crescindă pe care o exercită 
partidul în rindul maselor, identificarea sa tot 
mai deplină cu năzuințele vitale ale intregului 
popor.

Este demn de subliniat faptul că 69,54% din 
membrii partidului își desfășoară activitatea in 
industrie, construcții, transporturi și agricultură 
— sectoare de bază ale economiei naționale, care 
au un rol determinant în înfăptuirea politicii 
partidului. Analiza grupării membrilor de partid 
după categoria socială pune în evidență creșterea 
continuă a numărului și proporției muncitorilor 
in partid, in prezent fiind membri ai partidului

25,83% din totalul muncitorilor. Ponderea femei
lor in efectivul partidului a ajuns la 27,07%. 
Compoziția membrilor de partid după virstă asi
gură o imbinăre armonioasă a elanului revoluțio
nar al tineretului cu experiența și maturitatea 
comuniștilor mai in virstă.

Compoziția națională a partidului corespunde 
structurii populației din țara noastră, fapt ce .ex
primă elocvent justețea politicii naționale a 
partidului de egalitate deplină in drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

în compoziția membrilor de partid după studii, 
în cursul anului trecut s-au făcut simțite unele 
mutații calitative. Astfel, a crescut numărul mem
brilor de partid cu studii superioare, postliceale 
și liceale ; aproape 730 000 membri de partid, 
adică circa 26% din efectivul partidului. sint. 
absolvenți ai școlilor tehnice, profesionale sau de 
maiștri. în urma măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie 1978, organele și organi
zațiile de partid au desfășurat' o amplă activitate 
de. sprijinire a membrilor de partid și a altor 
oameni ai muncii pentru completarea studiilor, 
fiind create peste 8 500 centre de pregătire. Ca 
urmare a acestor acțiuni, aproape 50 000 de mem
bri de partid au terminat 8 clase și' peste 300 000 
își continuă studiile gimnaziale.
(Continuare în pag. a II-a)

Cu privire la activitatea desfășurată 
de organele de partid, de stat, organizațiile 
de masă, în anul 1978, pentru înfăptuirea

politicii
înfăptuirile obținute în anul 1978 în toate do

meniile de activitate reprezintă o nouă etapă 
importantă în realizarea planului cincinal, in 
transpunerea în viață a obiectivelor Programului 
partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Odată cu progresul ferm pe calea construcției 
socialiste, crește rolul cadrelor in soluționarea pro
blemelor complexe ale organizării și conducerii 
întregii activități politice, economice și sociale. 
Comitetul Central, organele și organizațiile de 
partid se preocupă in permanență de aplicarea 
consecventă a hotăririlor adoptate de Congresul 
al XI-lea, Conferința Națională și plenarele C.C. 
al P.C.R. in domeniul politicii de cadre. O con
tribuție de inestimabilă valoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului nostru o 
aduce tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, care, prin 
clarviziunea politică, dinamismul și tenacitatea 
sa, devotamentul nemărginit față de patrie, partid 
și popor, pasiunea revoluționară, profunda prin
cipialitate partinică și înalta competență cu Care 
îndeplinește funcțiile supreme in conducerea 
partidului și statului, însuflețește sutele de mii de

de cadre a partidului
cadre de partid, de stat, din economie și celelalte 
sectoare de activitate, le inspiră încredere deplină 
in forțele și energia creatoare ale oamenilor 
muncii din țara noastră, mobilizindu-le la o 
muncă susținută și eficientă pentru îndeplinirea, 
în condiții tot mai bune, a hotăririlor de partid 
și de stat.

Conducerea nemijlocită de către Comitetul Cen
tral al P.C.R. și organele locale de partid a 
întregii munci de selecționare, pregătire și pro
movare a cadrelor de partid, de stat și econo
mice, ale organizațiilor de masă și obștești, a 
asigurat acestei activități un caracter științific, 
organizat și unitar. După cum a apreciat plenara 
C.C. al P.C.R., datorită acestei preocupări au fost 
promovați în funcții de răspundere comuniști și 
oameni ai muncii care întrunesc criteriile poli
tice, profesionale și morale, au dovedit în prac
tică aptitudini organizatorice, înaltă conștiinjă 
politică, capacitate de muncă, competență și spi
rit de responsabilitate în realizarea sarcinilor 
încredințate. în anul 1978 au fost promovate 
în funcții din nomenclatura organelor de partid 
circa 7 000 cadre, din care peste 2 000 în aparatul 
de partid, la sindicate, U.T.C., în presa centrală 
și locală, aproape 5 000 în ministere, centrale in

dustriale și întreprinderile republicane, consiliile 
populare și unitățile subordonate acestora, în 
învățămint, institute de cercetare și proiectare, in 
unități agricole, ale cooperației de consum și 
meșteșugărești.

Organele și organizațiile de partid au urmărit 
îndeaproape promovarea în aparatul de partid, de 
stat, al organizațiilor de masă a unui număr mat 
mare de cadre provenite din rindul clasei mun
citoare. Astfel, la sfîrșitul anului trecut pon
derea activiștilor de partid proveniți din rindul 
muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor reprezintă 
peste 76%în unele județe această pondere este 
superioară mediei pe tară.

Pe baza hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind asigurarea unei compoziții a 
cadrelor care să exprime rolul și poziția clasei 
muncitoare în conducerea societății socialiste, a 
crescut numărul muncitorilor în consiliile de 
conducere ale ministerelor și organelor centrale 
de stat. în prezent. 20% din numărul 
membrilor acestor organe colective de condu
cere sint muncitori, maiștri și tehnicieni,
(Continuare în pag. a II-a)

a primit pe Humberto Perez Gonzalez, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele 

Juntei Centrale de Planificare a Republicii Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
la amiază, pe tovarășul Humberto 
Perez Gonzalez, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Juntei Centrale de Planificare a Re
publicii Cuba, care, în fruntea unei 
delegații, face o vizită in' țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Nicolae Constantin, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

A fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea, tovarășului Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din

Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
tovarășului Fidel Castro un cald sa
lut și cele mai bune urări poporului 
cubanez.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 

’ Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cuba, dintre Româ
nia și Cuba, evidențiindu-se faptul 
că în evoluția ascendentă a raportu
rilor româno-cubaneze un rol de cea 
mai mare însemnătate îl au hotărîrile 
convenite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor româno-cubaneze la 
nivel inalt.' A fost manifestată do

rința comună de a diversifica și ex
tinde conlucrarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, de a va
lorifica cit mai deplin posibilitățile 
de colaborare pe care le oferă eco- 
nomiile în plină dezvoltare ale Ro
mâniei și Cubei, în interesul construc
ției socialiste din cele două țări, al 
cauzei generale a socialismului și pă
cii in lume.

în acest cadru a fost evidențiată 
însemnătatea coordonării planurilor 
economice ale celor două țări în acest 
cincinal și in perioada 1981—1985, in 
vederea intensificării colaborării ro
mâno-cubaneze pe multiple planuri.

în timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, unele .probleme 
internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

După cum se știe, recent, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Republicii, a inmînat 
înalte distincții și diplome de onoare unor județe și 
unități fruntcșe pentru rezultatele deosebite obținute 
în întrecerea pe anul 1978. Conferirea acestor distinc
ții omagiază activitatea laborioasă, efortul exemplar 
al oamenilor muncii de la orașe și sate pentru înfăp
tuirea prevederilor cincinalului, a hotăririlor Congre
sului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
pune in evidență rodnicia unui an de muncă, contri
buția sa remarcabilă la dezvoltarea economico-socială 
a patriei. >'

Adresind calde felicitări fruntașilor, clasei munci

toare, țărănimii, intelectualității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a îndemnat colectivele de oameni ai mun
cii să acționeze cu toată energia pentru însușirea si 
generalizarea experienței înaintate, pentru realizarea 
sarcinilor cantitative și calitative ale planului din acest 
an hotăritor al cincinalului. Propunindu-și să înfăți
șeze citeva din aceste experiențe, „Scinteia" va pu
blica un șir de articoie privind activitatea organiza
țiilor de pdrtid, a oamenilor muncii din județele și 
unitățile care s-au situat pe locuri fruntașe în între
cere. Prezentăm astăzi experiența siderurgiștilor hune- 
doreni, care au fost distinși cu Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, pentru locul I ocu
pat în întrecerea dintre unitățile industriale.

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Flacăra nestinsă 
a inițiativei muncitorești

Siderurgiștii hunedoreni .au primit 
cu legitimă rnindrie și îndreptățită 
bucurie vestea conferirii Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I pentru rezultatele bune 
obținute în întrecere în anul 1978. 
Pînă acum, colectivul nostru a ob
ținut de patru ori „Ordinul Muncii" 
clasa I, de patru ori „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I și 
o dată, în anul 1975, titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste". Distincțiile 
acordate, grija permanentă ce o 
manifestă Conducerea partidului și 
statului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de viața și 
munca siderurgiștilor ne umplu ini
mile de bucurie, ne mobilizează la 
o muncă însuflețită, tot mai rodnică.

Acum, cind rememorăm activita
tea depusă de fiecare cocsar, furna- 
list. oțelar sau laminatorist. de toți 
cei care, intr-un fel sau altul, parti
cipă la plămădirea metalului. ne 
gîndim, în primul rînd, la eforturile 
depuse încă din prima zi a anului 
trecut pentru realizarea unei canti
tăți sporite de metal cu caracte
ristici superioare, pentru creșterea 
eficientei economice. Iar sfirsitul 
anului 1978 a încununat această 
muncă, fiind în măsură să raportăm 
realizarea peste prevederile planului 
a 162,4 milioane lei la producția in
dustrială. 44 milioane lei la produc
ția marfă vindută și incasată. 38,8 
milioane lei la producția netă și 10 
milioane lei la beneficii. Totodată, 
planul producției fizice a fost depă
șit cu importante cantități de cocs, 
fontă, otel, laminate finite s.a. De 
asemenea, au fost diminuate sub
stantial consumurile materiale, de 
energie si combustibil, iar produc

tivitatea muncii a fost depășită cu 
8 276 lei pe lucrător.

Cum am obținut aceste rezultate ?
Mai întîi de toate, potrivit unul 

program concret inițiat și urmărit 
pas cu pas de consiliul oamenilor 
muncii împreună cu comitetul de 
partid, în anul 1978 au fost accen
tuate preocupările în privința latu
rilor calitative ale producției de 
metal : obținerea unor indici teh- 
nico-calitativi superiori prin perfec
ționarea neîncetată a tehnologiilor 
de fabricație și asimilarea unor 
tehnologii de mare randament, creș
terea aportului activităților proprii 
de cercetare, proiectare și inginerie 
tehnologică, de folosire a tehnicii de 
calcul în conducerea și optimizarea 
producției. Acționînd pe aceste căi, 
indicele de scoatere la laminate a 
crescut cu 1,7 la sută, deea ce a re
prezentat 53 557 tone laminate obți
nute suplimentar, din aceeași canti
tate de oțel lingou. Probleme im
portante au fost soluționate și în 
vederea elaborării și laminării oțe
lului destinat cordului metalic, ela
borării. laminării și tratamentului 
termic al oțelului pentru rulmenți, 
fabricării unor oțeluri înalt aliate, 
cu caracteristici superioare, pentru 
industria, aeronautică ; în cursul 
anului trecut s-au asimilat 8 noi 
mărci de oțeluri și de tipodimen- 
siuni de laminate. Toate aceste re
alizări tehnice s-au răsfrînt pozitiv 
asupra rezultatelor economice. în
deosebi asupra producției nete și a 
beneficiilor.

Important ni se pare de subliniat 
faptul că la inițierea si finalizarea 
măsurilor tehnice si organizatorice 
si-a adus o contribuție reală întreg 
colectivul — și aceasta deoarece la

noi se acționează hotărît pentru 
afirmarea auloconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare în toate secțiile și uzinele 
combinatului. De aceea, practic nu 
există loc de muncă unde să nu se 
facă simtită puternica dorință a 
siderurgiștilor noștri do a ob
ține de la an la an realizări tot 
mai mari. Acesta este motorul care 
propulsează fiecare uzină. fiecare 
secție in efervescența întrecerii so
cialiste. Citeva fapte, desprinse din 
întreaga activitate cu foc continuu 
din combinatul nostru, sint conclu
dente. Astfel, oțelarii duc o bătă
lie susținută pentru reducerea con
sumului de metal și valorificarea 
superioară a resurselor secundare 
de materii prime. în anul trecut, la 
oțelăria electrică nr. 1, după înde
lungi studii și experimentări, s-a 
ajuns să se poată recupera unele 
prețioase elemente de aliere din re
sursele secundare de metal : 25 la 
sută nichel. 20 la sută molibden si 
8 la sută crom — fapt ce a contri
buit la reducerea eforturilor valuta
re și la sporirea producției nete. La 
rîndui lor. electroenergeticienii s-au 
ocupat cu multă insistentă de 
asigurarea neintreruptă a diverselor 
surse de energie necesare secțiilor 
de producție, de reducerea consu
murilor de energie și combustibili, 
de valorificarea superioară a resur-
Ionel CÂNDEA
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara

(Continuare în pag. a III-a)

Succese ale oamenilor muncii din industria Capitalei

Cu privire 
sesizărilor și
Oamenii muncii din toate categoriile sociale 

s-au adresat și in cursul anului 1978 conducerii 
partidului prin numeroase scrisori și audiențe. Ei 
și-au exprimat în primul rind — și pe această 
cale — adeziunea deplină la politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, angajin- 
du-se să facă totul pentru transpunerea ei in 
viață.

Prin mii de scrisori și telegrame adresate se
cretarului general al partidului, președintelui 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani de viață și 45 de ani 
de activitate revoluționară, cu prilejul vizitelor 
întreprinse în diferite țări ale lumii si cu alte 
ocazii, oamenii muncii și-au exprimat înalta 
apreciere și cea mai aleasă recunoștință față de 
conducătorul partidului și statului nostru, pentru 
înalta competență și consecvența cu care se 
preocupă de dezvoltarea economiei, științei, cul
turii, a tuturor sectoarelor de activitate, de ridi
carea continuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, de apărarea fermă a independentei și 
suveranității patriei, pentru contribuția la cauza 
socialismului, destinderii și păcii în lume.

Totodată, anul 1978 a însemnat continuarea 
amplului dialog prin scrisori și audiente ce se 
desfășoară între masele de cetățeni și organele de

la rezolvarea scrisorilor, 
cererilor oamenilor muncii

partid și de stat, cu privire la numeroase pro
bleme de interes general și personal.

Hotărîrea C.C. al P.C.R. din martie 1978 și 
Legea cu privire la activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, elaborate din inițiativa și sub 
conducerea nemijlocită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost 
primite cu deosebită satisfacție de către opinia 
publică, considerindu-le noi și pregnante dovezi 
ale preocupării constante a Partidului Comunist 
Român pentru întărirea continuă a legăturii cU 
masele, adîncirea și dezvoltarea democrației so
cialiste, perfecționarea cadrului instituțional de 
manifestare liberă a opiniei cetățenilor, de exer
citare a dreptului constituțional de petiționare, 
de afirmare a spiritului de inițiativă și răspun
dere civică, de participare largă și efectivă a 
maselor la rezolvarea problemelor conducerii uni
tăților și sectoarelor în care muncesc, a Întregii 
vieți sociale.

Organele de partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești au acționat ferm pentru aplica
rea neabătută a prevederilor hotărîrii și legii, au 
inițiat numeroase acțiuni de control și îndrumare 
in unitățile socialiste, în comune și orașe, au 
ascultat lunar informări și au analizat în plenare

activitatea de rezolvare a problemelor ridicate de 
cetățeni prin scrisori și audiențe. Această activi
tate a fost analizată periodic și de către consiliile 
de conducere ale ministerelor, consiliile oameni
lor muncii din unitățile economice, în adunări 
generale ale organizațiilor de partid, în, sesiuni 
ale consiliilor populare. S-a asigurat îmbunătăți
rea programelor de audiente la toate nivelurile, 
în conformitate cu prevederile hotărîrii și legii. 
Primii-secretari ai comitetelor județene de partid 
au primit, în anul 1978, în audiență, peste 20 500 
cetățeni (cu 63% mai mulți decit in 1977), 
secretarii comitetelor județene de partid, 71530 
cetățeni (cu 57% mai mulți), miniștrii și 
adjuncții acestora peste 13 800 cetățeni (cu 24% 
mai mulți decît în 1977). Circa 1 000 de cetă
țeni au fost primiți in audiență de secretarii C.C. 
al P.C.R. și viceprim-miniștrii guv&rnului.

în întreprinderi și instituții au fost reorganizate 
comisiile de oameni ai muncii pentru scrisori și 
audiente, s-a lărgit și s-a îmbunătățit compo
nența lor, precizîndu-se mai bine sarcinile ce le 
revin. în prezent activează peste 16 000 asemenea 
comisii, cu aproximativ 80 000 de membri, conduse 
de către un secretar adjunct al organizației de 
partid respective.
(Continuare în pag. a II-a)

Oamenii muncii din întreprinderile 
bucureștene. puternic mobilizați de 
organele și organizațiile de partid 
pentru înfăptuirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, au Încheiat pri
mul trimestru al anului cu un rodnic 
bilanț. Acționind cu consecvență pen
tru valorificarea superioară a resur
selor de care dispun, ei au realizat 
suplimentar, in această perioadă, o 
producție industrială în Valoare de.

436 milioane lei Și o producție 
marfă de 273 milioane ’ Iei. Aces
te sporuri se concretizează intr-o 
serie de produse fizice deosebit de 
necesare economiei naționale : 800
tone țevi din oțel, motoare electrice 
însumînd 17 000 kW. 1 044 tone ma
șini și utilaje tehnologice pentru in
dustria metalurgică și industria ma
terialelor de construcții. 102 combine 
autopropulsate de recoltat cereale, 
produse ale mecanicii fine și opticii,

în valoare de 38 milioane lei. mij
loace ale tehnicii de calcul electro
nice. totalizind peste 46 milioane lei, 
16 600 aparate de radio, medicamente 
in valoare de 8 milioane lei. 113 mii 
m p țesături și altele. Totodată, ca 
rezultat al preocupărilor pentru per
fecționarea laturilor calitative ale 
activității economice, planul produc
tivității muncii a fost , îndeplinit in 
proporție do aproape 101 la sută. 
(Dumitru Tircob).

La întreprinderea 

„Granitul" din București

A fost inaugurată 

fabrica de panouri 
mari pentru clădiri 

de locuit „Prietenia" 

în pagina a lll-a : 
Relatarea festivității

In fotografie: un aspect din 
noua fabrică inaugurată ieri
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privire la efectivul, compoziția si structura organizatorică
a partidului, la data

(Urmare din pag. I)
Plenara a apreciat ca pozitive organi

zarea mai sistematică a discuțiilor indivi
duale cu membrii de partid. întărirea con
trolului asupra modului în care aceștia isi 
îndeplinesc indatoririle statutare, faptul că 
adunările generale ale organizațiilor de 
bază au o mai mare eficientă, atît sub ra
portul soluționării problemelor dezbătute, 
cit și al conținutului lor educativ.

Aplicarea măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie 1978 privind atra
gerea unui număr mal mare de oameni ai 
muncii nemembri de partid la activitatea 
de conducere din toate domeniile vieții 
sociale s-a materializat prin constituirea pe 
lingă organizațiile de bază a unui număr 
însemnat de cercuri de nemembri de 
partid, care cuprind peste 1000 000 de oa
meni ai muncii,

1 Plenara apreciază că, in prezent, partidul 
are o structură organizatorică ce corespun- 

I de pe deplin sarcinilor sale, necesităților 
dezvoltării economico-sociale a tării noastre.

, în unitățile economice si social-culturale iși 
j desfășoară activitatea aproape 7 000 orga- 
! nizații de partid conduse de comitete si 
1 circa 60 400 organizații de bază. în cursul 
' anului 1978 s-au adus îmbunătățiri structu
rii organizațiilor de partid de la unele 
obiective de importantă deosebită pentru 
economia națională ca urmare a creșterii 
numărului membrilor de partid, a schimbă
rilor produse în organizarea tehnico-admi- 
nistrativă a unor întreprinderi industriale, 
de construcții, transporturi etc., a dezvoltă
rii lor în pas cu noile cerințe. în unele din
tre marile unități economice au fost numiți 
organizatori ai C.C. al P.C.R. — măsură me
nită să conducă la întărirea controlului asu
pra modului în care se aplică hotărîrile si 
indicațiile conducerii partidului în unitățile 
respective.

Organele si organizațiile de partid mani
festă o preocupare sporită pentru îmbunătă

țirea activității politico-ideologice. educarea 
membrilor de partid în spirit partinic, re
voluționar. dezvoltarea responsabilității 
acestora fată de respectarea întocmai a 
prevederilor Statutului Partidului Comunist 
Român, aplicarea în practică a principiilor 
și normelor vieții si muncii comuniștilor, 
ale eticii si echității socialiste. înfăptuirea 
hotăririlor partidului si legilor tării. Se 
acordă o mai mare atentle cunoașterii și 
însușirii de către membrii de partid a con
ținutului documentelor P.C.R.. a prientărilor 
și indicațiilor secretarului general al parti
dului. învătămîntul politico-ideologic — in 
care sînt cuprinși peste 97% din mem
brii de partid — se desfășoară în con
diții mai bune, contribuind mai susținut la 
explicarea politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru, la mobilizarea 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii 
pentru înfăptuirea acesteia.

Relevînd progresul substantial înregistrat 
în activitatea pentru întărirea rîndurilor 
partidului, plenara a subliniat, totodată, ne
cesitatea desfășurării unei munci politico- 
organizatorice mai susținute pentru înlătu
rarea neaiunsurilor ce se mai manifestă in 
acesț domeniu, actionîndu-se consecvent 
pentru întărirea organizațiilor de partid de 
pe șantierele de construcții, din mediul ru
ral — îndeosebi a celor cu un efectiv mai 
redus — încadrarea tuturor județelor în 
indicația dată de conducerea partidului ca 
cel puțin 70% din totalul noilor mem
bri de partid să provină din organizația 
U.T.C.. asigurarea condițiilor necesare pen
tru primirea în partid a unui număr mai 
mare de femei, manifestarea de către toate 
organele si organizațiile de partid a unei 
exigente sporite fată de calitățile moral- 
politice și profesionale ale celor ce solicită 
primirea în partid, eliminarea carențelor ce 
mai există în activitatea politico-ideologică.

II. Pentru aplicarea Programului parti
dului. hotăririlor Comitetului Central și 

indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la întărirea rîndurilor partidului, 
imbunătățirea compoziției sale si creșterea 
continuă a rolului de forță politică condu
cătoare a organelor si organizațiilor de 
partid in toate domeniile vieții politice, 
economice si sociale, plenara Comitetului 
Central al,partidului a ștabilit :

1. în activitatea politico-organizatorică de 
întărire numerică si calitativă a partidului 
se va nune un accent si mai mare ne cali
tățile moral-politice si profesionale ale 
celor ce solicită intrarea în rîndurile comu
niștilor. pe creșterea exigenței adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază care 
examinează cereri de intrare în partid si pe 
cunoașterea temeinică a acestora, pentru ca 
titlul de membru de nartid să fie acordat 
numai acelor oameni ai muncii care au 
probat prin fapte, prin întreaga lor acti
vitate că merită ne deplin această înaltă 
cinste.

2. Pentru întărirea mai puternică a ca
racterului muncitoresc al partidului. îmbu
nătățirea compoziției si împrospătarea per
manentă a rîndurilor sale cu forte tinere, 
comitetele iudetene vor orienta astfel con
ducerea muncii de primire în partid încît 
muncitorii si țăranii să reprezinte cel puțin 
80% din totalul celor primiți ; femeile, 
35—r40%, jar tinerii provenit! din Uniu
nea Tineretului Comunist, cel puțip 70" n ; 
în unitățile economice si social-culturale 
unde alături de români trăiesc si mun
cesc oameni ai muncii apartinînd națio
nalităților conlocuitoare — maghiari, ger
mani, sîrbi etc. — vor fi primiți în partid 
un număr corespunzător de oameni ai 
muncii din rîndurile naționalităților res
pective.

Se va asigura ca proporția țăranilor coo
peratori si cu gospodărie individuală să 
reprezinte cel puțin 15% din totalul 
celor primiți in partid, iar în iudetele în 
care populația ocupată în agricultură deține 

o pondere mai ridicată procentul acestora 
in numărul total al noilor, membri de partid 
țărani să fie de peste 25%.

3. în scopul lărgirii bazei de masă a 
muncii politico-organizatorice de primire in 
partid se vor lua măsuri pentru intensifi
carea activității politico-ideologice în rindul 
tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 
însușirea temeinică de către aceștia a con
cepției științifice a partidului nostru despre 
lume Si viată — materialismul dialectic și 
istoric — pentru formarea unei gîndiri noi, 
revoluționare, combătîndu-se cu hotărîre 
ideologia burgheză, curentele de idei retro
grade. idealiste, mistice, luîndu-se atitudine 
fermă fată de orice recrudescentă a vechilor 
mentalități fasciste, rasiste, șovine. Organi
zațiile de nartid vor intensifica activitatea 
pentru educarea maselor In spiritul princi
piilor si normelor muncii și vieții comu
niștilor. ale eticii si echității socialiste.

4. Ținînd seama de faptul că în cursul 
anului 1980 urmează a se trece Ia preschim
barea documentelor de membru de partid, 
acțiune de o deosebită importantă în viața 
întregului partid, comitetele iudetene. mu
nicipale. orășenești si comunale vor lua 
măsuri pentru ca. în cursul semestrului I 
al acestui an. să se introducă în cărțile de 
evidență personală ale membrilor de partid 
toate schimbările intervenite în situația 
comuniștilor si să se examineze sancțiunile 
de la a căror adoptare a trecut mai mult 
de un an. De asemenea, vor fi continuate 
discuțiile individuale cu membrii de partid 
si se vor organiza adunări generale ale 
organizațiilor de bază în care se va analiza 
felul cum fiecare membru de partid in 
parte, organizația în ansamblul ei ac
ționează pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. întărirea disciplinei de 
partid, creșterea responsabilității fată de 
îndatoririle statutare, respectarea întocmai 
a obligațiilor asumate în „Angajamentul 

solemn", a principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor. Pe baza concluziilor 
desprinse vor fi adoptate măsuri corespun
zătoare pentru îmbunătățirea generală a 
muncii de partid și creșterea eficienței 
acesteia.

5. Comitetele județene de partid vor ana
liza. în primul semestru al acestui an. mo
dul în care organizațiile de partid acționea
ză pentru pregătirea comuniștilor care s-au 
înscris să-si completeze studiile și vor lua 
măsuri de sprijinire mai susținută a aces
tora. în așa fel încît toti să se prezinte in 
bune condiții la examenele ce vor avea loc 
în sesiunile din aprilie și septembrie a.c.

6. In lumina măsurilor adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. din februarie a.c. pri
vind crearea consiliilor unice agroindustria
le de stat și cooperatiste. Secția Organiza
torică împreună cu birourile comitetelor 
județene de partid vor lua măsuri de îm
bunătățire a structurii organizațiilor de 
Partid din unitățile agricole, corespunzător 
modificărilor intervenite în organizarea a- 
cestora. vor sprijini îndeaproape organiza
torii de partid ne consiliile unice agroin
dustriale în a-șt forma un stil de lucru 
propriu, caracterizat prin operativitate si 
strînse legături cu comitetele comunale si 
organizațiile de partid din unități, cu or
ganele de conducere colectivă din raza te
ritorială a consiliului, pentru unirea tuturor 
forțelor din mediul sătesc la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

7. Organele și organizațiile de partid să 
ia măsuri pentru intensificarea muncii de 
educare politico-ideologică a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii in ve
derea însușirii temeinice a politicii interne 
si externe a partidului, a programului său 
ideologic, a normelor de muncă si de viată 
comuniste, ale eticii și echității socialiste. 
O atenție permanentă se va acorda partici
pării tuturor comuniștilor la viata organi
zațiilor de partid din care fac parte, culti
vării spiritului revoluționar, a devotamen

tului nemărginit fată de partid, patrie sl 
popor, creșterii combativității fată de defi
cientele ce se manifestă în diferite dome
nii si sectoare de activitate.

— Periodic, comitetele județene, munici
pale. orășenești si comunale de partid să 
analizeze modul în care fiecare membru de 
partid acționează pentru propria sa pregă
tire politico-ideologică. pentru creșterea ro
lului conducător al organizațiilor de partid 
in unitățile în care activează, pentru unirea 
eforturilor colectivelor de muncă în înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă. pentru ca toate colectivele de 
muncă să-și desfășoare întreaga activitate, 
atît în producție, cît si socială, în conformi
tate cu principiile vieții si muncii comu- 
mistilor. ale eticii și echității socialiste.

— Secția Presă și Radioteleviziune a C.C. 
al P.C.R. să asigure dezbaterea sistematică 
în presa centrală si locală de partid, la 
radio si televiziune. într-o gamă variată, 
a problemelor majore ale dezvoltării con
științei socialiste, ale comportamentului 
moral, luînd atitudine combativă, intransi
gentă împotriva oricăror manifestări îna
poiate. popularizînd experiența avansată, 
exemplele bune, demne de urmat.

înfăptuirea indicațiilor cuprinse în cuvîn- 
tările secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, referitoare la 
primirea de noi membri in rîndurile parti
dului trebuie să ducă la întărirea în con
tinuare a organizațiilor de partid și exer
citarea în mai bune condiții a rolului lor 
de forță politică conducătoare în unitățile 
în care isi desfășoară activitatea și. prin 
aceasta, la întîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului cu rezultate deosebite 
în toate sectoarele si domeniile de activ’ - 
tate. la realizarea întocmai și la un înZ 
nivel calitativ a sarcinilor ce le revin 
Programul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.

(Urmare din pag. I)
față de numai 1,7% citi erau la începutul 
anului 1978. S-a manifestat in continuare 
grija organelor și organizațiilor de partid 
fată de împrospătarea continuă a fondului 
de cadre. îmbinarea armonioasă a expe
rienței și maturității politice a cadrelor cu 
o activitate mai îndelungată cu elanul șl 
spiritul cutezător al cadrelor tinere.

Plenara a constatat că organele și organi
zațiile de partid, de masă și obștești, că- 
lăuzindu-se neabătut după hotărîrile Comi
tetului Central al P.C.R. privind creșterea 
rolului femeii în viața politică și economi- 
co-socială a țării, și-au sporit preocuparea 
pentru pregătirea și promovarea în funcții 
de răspundere a unui număr mai mare de 
femei. Anul trecut a sporit cu circa 8% 
numărul femeilor care își desfășoară ac
tivitatea in aparatul de partid; în prezent, 
28,6% din totalul activiștilor Uniunii Ti
neretului Comunist sînt , femei. La li
ceele de specialitate și unitățile de învă- 
țămînt profesional și tehnic, o treime din 
numărul directorilor și1- directorilor adjuncți 
sînt femei. De asemenea, ponderea femei
lor în consiliile de conducere ale minis
terelor și altor organe centrale de stat a 
crescut cu 12,4%, marea majoritate a 
acestora fiind muncitoare, maiștri și teh
nicieni, care lucrează nemijlocit in mari 
unități de producție.

O atenție deosebită au acordat organele 
de partjd, de stat, organizațiile de masă și 
obștești promovării în funcții de răspun
dere a celor mai valoroase cadre din rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare. în con
cordantă cu structura națională a populației. 
Astfel, prin măsurile adoptate de condu
cerea partidului in anul 1978 privind lăr
girea componenței consiliilor de conducere 
ale ministerelor și altor organe centrale 
de stat, s-a asigurat reprezentarea propor
țională în aceste foruri de conducere colec
tivă a oamenilor muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare.

Organele de partid au acționat perseve
rent pentru creșterea gradului de pregătire 
profesională și politico-ideologică a cadre
lor. Drept rezultat a continuat să crească 
numărul activiștilor care au absolvit sau 
urmează școli superioare de partid și de 
stat. Față de anul 1977, în anul trecut nu
mărul acestora a sporit cu aproape două 
procente, ajungînd la 72,5%. In prezent, 
66% dintre activiștii comitetelor județene 
de partid au absolvit sau urmează școli 
superioare de partid, iar 23% au absolvit 
școli de partid cu durata de 1—2 ani.

în scopul desfășurării optime a activi
tăților politico-diplomatice, de comerț ex
terior și cooperare economică internațio
nală, organele de partid și conducerile mi
nisterelor au determinat o mai bună selec
ționare și pregătire a cadrelor de condu
cere și execuție, precum și a specialiștilor 
cu pregătire superioară necesari întreprin
derilor de comerț exterior, oficiilor diplo
matice și reprezentantelor economice ale 
țării noastre din străinătate.

Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat că, în
deplinind hotărîrile partidului, indicațiile 
prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
organele și organizațiile de partid, de masă 
și obștești au desfășurat o intensă activi
tate de educare a cadrelor în spiritul de
votamentului nemărginit fată de patrie, 
partid și popor, al principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste. Grija perma
nentă pentru selecționarea, pregătirea și 
promovarea cadrelor permite partidului 
nostru, organelor și organizațiilor sale teri
toriale să dispună de un potențial valoros 
de cadre, temeinic pregătite profesional și 
politic, cu un profil moral exemplar, a că
ror competentă, putere creatoare de muncă, 
devotament s-au manifestat pregnant de-a 
lungul anilor în activitatea consacrată con
struirii societății socialiste multilateral dez
voltate.

în vederea îmbunătățirii continue a mun
cii în acest domeniu, înlăturării neaiunsu

rilor ce se mai manifestă, plenara C.C. al 
P.C.R. a stabilit :

— Organele si organizațiile de partid, de 
stat, de masă și obștești vor manifesta o 
preocupare sporită pentru aplicarea, cu mai 
multă fermitate și exigentă, a prevederilor 
hotăririlor de partid, a legilor tării, a sar
cinilor care rezultă din cuvîntările și indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, referitoare 
la politica de cadre. în acest scop vor fi 
revăzute și îmbunătățite, in termen de 3 
Juni, planurile unice de perspectivă de se
lecționare și pregătire a cadre lor., se ya in
tensifica activitatea de îndrumare și con
trol în vederea perfecționării stilului si me
todelor de muncă ale organelor locale de 
partid, conducerilor ministerelor si institu
țiilor centrale in domeniul înfăptuirii poli
ticii de cadre.

Sarcinile tot mai complexe ce se pun în 
toate sferele vieții sociale cer organelor 
si organizațiilor de partid să acționeze în 
continuare, cu tot mai multă perseverentă, 
pentru asigurarea în practică si afirmarea 
tot mai cuprinzătoare îh viata economico- 
socială a tării a rolului conducător al clașei 
muncitoare, pentru valorificarea deplină a 
capacității organizatorice, a aptitudinilor si 
potențialului de muncă al celor mai destoi
nici și înzestrați lucrători.

— Comitetele de partid județene, muni
cipale. orășenești și comunale, conducerile 
organizațiilor de .masă și obștești, ale mi
nisterelor și instituțiilor centrale vor acțio
na în continuare cu perseverentă pentru 
îndeplinirea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973 privind promovarea urkui 
număr mare de femei în funcții de răspun
dere.

— Organele si organizațiile de partid se 
vor preocupa de îmbunătățirea în conti
nuare a compoziției si pregătirii cadrelor 
care isi desfășoară activitatea nemijlocit în 
agricultură si. în primul rînd. la consiliile 
unice agroindustriale de stat si cooperatiste. 

îndrumarea permanentă a acestora pentru 
a asigura conducerea competentă și unitară 
a agriculturii. îndeplinirea atribuțiilor ce 
le revin din Hotărîrea Plenarei Comitetu
lui Central al P.C.R. din februarie a.c

— Sub îndrumarea Consiliului de Miniș
tri. ministerele și instituțiile centrale vor 
analiza ■ situația cadrelor din aparatul pro
priu și vor lua măsuri pentru a încadra 
funcțiile din nomenclatura aprobată, pre
cum Si posturile vacante cu cadre corespun
zătoare, care întrunesc criteriile profesio
nale, politice și morale prevăzute de partid 
și au stagiu de ,activitate in producție,

— Comitetele județene de partid, condu
cerile ministerelor și instituțiilor centrale 
vor stabili. în cursul semestrului I a.c.. mă
surile ce se impun a fi luate. în continuare, 
pentru aplicarea prevederilor Hotăririi Co
mitetului Central al P.C.R. si ale Legii 
2/1971 privind perfecționarea pregătirii po
litice. profesionale si de specialitate a ca
drelor de conducere, a întregului personal 
muncitor din aparatul propriu, centrale in
dustriale si celelalte unităti subordonate.

— Vor fi întocmite programe prioritare 
privind asigurarea cadrelor din conducerea 
unităților, a celorlalți specialiști, a munci
torilor de înaltă calificare, maiștrilor și 
tehnicienilor pentru noile obiective si capa
cități de producție care urmează să fie 
date în funcțiune în acest an si în 1980, 
precum și pentru sectoarele economice 
deficitare în cadre si forță de muncă.

Ministerul Comerțului Exterior si Coo
perării Economice Internationale, celelalte 
ministere economice vor întocmi programe 
de perspectivă pentru pregătirea cadrelor 
necesare realizării planului de schimburi 
comerciale si cooperare economică interna
țională. asigurînd ca pentru acest domeniu 
de activitate să fie selecționate cadre care 
posedă o bogată experiență în producție și 
comercializarea produselor si cunosc limbi 
străine de circulație internațională.

— Comitetele județene de partid, minis
terele și instituțiile centrale vor examina, 
X 

pină la sfîrșitul acestui semestru, compo
nenta nominală a rezervei de cadre, vor 
completa si împrospăta fondul de rezervă 
pentru funcțiile din nomenclatura proprie 
si vor urmări îndeplinirea integrală a pre
vederilor programelor de pregătire si fo
losire a tuturor cadrelor cuprinse în rezervă.

— Organele de partid vor antrena. în mai 
mare măsură, comisiile pentru problemele 
de cadre de partid si de stat la activitatea 
practică de selecționare si promovare a ca
drelor. la studierea principalelor probleme 
ale muncii din acest domeniu si stabilirea 
măsurilor ce se impun în vederea înfăp
tuirii.'în condiții tot mai bune, a politicii 
de cadre a partidului.

— Este necesar să se depună o activitate 
Si mai stăruitoare în direcția cuprinderii in 
.sistemul de pregătire si perfecționare a ca
drelor. în special a celor din organismele 
nou create — consiliile unice agroindus
triale — în direcția Îmbunătățirii organi
zării si conținutului teoretic și aplicativ al 
cursurilor de reîmprospătare a cunoștințelor 
politico-ideologice și profesionale.

— Organele si organizațiile <Je Partid, de 
masă si obștești, conducerile ministerelor și 
instituțiilor centrale vor acționa cu mai 
multă fermitate pentru ridicarea continuă 
a nivelului politic si ideologic al cadrelor, 
iri vederea creșterii fermității și combati
vității lor revoluționare, a inițiativei și 
răspunderii în muncă, a respectării în toate 
împrejurările a normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii si echității socia
liste. în centrul preocupărilor va sta inten
sificarea educației cadrelor în spiritul teo
riei revoluționare materialist-dialectice si 
istorice a partidului nostru despre lume și 
viață, al concepției socialismului științific, 
al intransigentei fată de concepțiile si teo
riile burgheze, retrograde, obscurantiste, 
mistice, de curentele de idei idealiste. îm
potriva fascismului, neofascismului. rasis
mului și șovinismului, pentru formarea 
gindirii revoluționare înaintate a tuturor 
cadrelor de partid si de stat. O atentie per

manentă se va acorda însușirii politicii in
terne si externe a partidului, a prevederilor 
documentelor de partid si legilor tării, a 
sarcinilor cuprinse în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general al 
partidului, dezvoltării spiritului critic și 
autocritic, cultivării devotamentului, cinstei, 
corectitudinii si modestiei în întreaga acti
vitate. astfel ca activiștii, toate cadrele să 
fie Un exemplu de pasiune si dăruire în 
muncă, de înaltă ținută morală, de fermi
tate în promovarea și înfăptuirea polițicjl 
partidului, in respectarea statutului parti
dului sl a legalității socialiste. Se vor urmări 
participarea cu rigurozitate a cadrelor la 
cursurile de perfecționare profesională, la 
învătămîntul politico-ideologic, creșterea 
exigentei împotriva oricărei atitudini de 
îngăduință si tolerantă fată de abateri și 
nereguli. în scopul creșterii neîncetate a 
răspunderii fiecărui cadru de conducere 
fată de îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
incredințate. de respectarea normelor de 
muncă și viată comunistă, este necesar ca 
organele si organizațiile de partid să mili
teze consecvent pentru întărirea disciplinei 
de partid, de stat, economice si financiare, 
să exercite un control permanent asupra 
modului in care muncesc si se comportă 
cadrele din toate domeniile, să le sprijine 
în realizarea sarcinilor ce le revin. în buna 
lor pregătire profesională si politico-ideo
logică.

înfăptuirea riguroasă a politicii partidului 
în acest domeniu presupune cu necesitate 
exercitarea unui, control permanent asupra 
modului în care organele locale de partid, 
conducerile ministerelor și Instituțiilor cen
trale acționează pentru cunoașterea, selec
ționarea, pregătirea și promovarea cadrelor, 
intervin cu operativitate pentru soluționarea 
problemelor de cadre, astfel încît activitatea 
în acest sector important al muncii de 
partid să decurgă in strictă concordantă cu 
hotărîrile Congresului al XI-iea si ale ple
narelor Comitetului Central, cu indicațiile 
secretarului general al partidului.

privire la rezulvarea scrisorilor, sesizărilor 
si cererilor oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
S-a extins practica verificării la fața lo

cului a unor sesizări mai importante, prin 
colective alcătuite din activiști de partid, 
de stat și specialiști, a dezbaterii conclu
ziilor desprinse cu aparatul de partid, cu 
organele colective de conducere ale unită
ților. în colectivele de muncă. De aseme
nea. în lqcalitățile sau unitățile de unde 
se primesc mai multe scrisori din care re
zultă că cetățenii nu cunosc prevederile 
unor legi, se organizează tot mai frecvent 
deplasarea unor colective de specialiști pen
tru a explica sensul și conținutul acestora.

La unele județe și ministere a crescut 
substantial operativitatea în rezolvarea scri
sorilor. Au fost soluționate în termen scri
sorile primite la comitetele judățene de 
partid Vrancea. Caraș-Severin. Brăila. Cluj, 
Galați. Satu Mare. Tulcea. precum și la 
ministerele industriei chimice, minelor, pe
trolului si geologiei, comerțului exterior și 
cooperării economice Internationale, comer
țului interior, energiei electrice și industriei 
metalurgice.

Presa, radioul și televiziunea si-au îmbu
nătățit activitatea în acest domeniu. Au fost 
initiate rubrici si emisiuni speciale pentru 
popularizarea prevederilor legale, au fost 
publicate și prezentate numeroase materiale 
cu privire la modul în care organele de 
nartid. de stat și obștești se ocupă de re
zolvarea problemelor ridicate in scrisori ale 
oamenilor muncii. Măsura luată din indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se 
publica săptămînal în presa centrală rezul
tatul cercetării unor scrisori adresate con
ducerii partidului a fost primită de către 
cetățeni cu deosebită satisfacție.

în organele centrale ale partidului și sta
tului. activitatea desfășurată pentru rezol
varea scrisorilor, sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii se examinează cu deosebi
tă regularitate. în conformitate cu Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. Secretariatul Comitetului 
Central a analizat trimestrial, iar Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se
mestrial. această activitate. Tot semestrial, 
pe linie de stat au fost examinate aceste 
probleme în Consiliul de Miniștri și în Con
siliul de Stat.

Secretarul general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primește săptămînal raport asupra proble
maticii desprinse din scrisori și audiente, 
stabilind imediat cine și cum să rezolve 
propunerile și sesizările cu conținut mai 
deosebit, primind si examinînd apoi perso
nal rapoartele asupra soluționării lor. Și în 
acest domeniu conducătorul partidului nos
tru constituie pentru organele de partid si 
de stat, pentru toate cadrele de conducere, 
un strălucit exemplu de înaltă solicitudine 
si răspundere comunistă fată de această 
formă de legătură deosebit de importantă 
a partidului cu poporul.

în cursul anului 1978 s-au adresat prin 
scrisori si audiente organelor centrale, ju
dețene. municipale si orășenești de partid, 
de stat si obștești, presei si radioteleviziu- 
nii peste 1 754 000 de cetățeni, ceea ce re
prezintă aproximativ 17 la sută din popu
lația activă a tării.

Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român i s-au adresat în anul 1978. în scris 
și verbal. 180 272 cetățeni, din care 92 la 
sută personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialiste 

România. Dintre aceștia 31 980 au fost pri
miți în audientă la sediul C.C. al P.C.R.

Din analiza activității de rezolvare a scri
sorilor. sesizărilor și cererilor oamenilor 
muncii, plenara subliniază încrederea fermă 
pe care oamenii muncii. întregul popor o 
manifestă fată de Partidul Comunist Ro- z 
mân. devotamentul nemărginit și sprijinul 
deplin fată de politica sa internă și externă, 
la elaborarea și înfăptuirea căreia rolul ho- 
tărîtor. determinant îl are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului 
si președintele republicii.

Plenara consideră că Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. din martie 1978 și Legea nr. 1 au 
asigurat cadrul pe deplin corespunzător 
exigențelor conducerii partidului, personal 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea pe baze științifice a condu
cerii întregii activități economico-sociale.

Au crescut responsabilitatea organelor și 
cadrelor de conducere de la diferite niveluri 
pentru îndrumarea directă si mai buna or
ganizare a acestei activități, încrederea oa
menilor muncii în organele de partid și de 
stat cărora li se adresează.

Totodată, plenara constată că în acest 
domeniu se mai mențin o serie de lipsuri 
ce se cer înlăturate- cu fermitate. Scrisorile 
și audientele nu sînt încă folosite pretutin
deni ca instrument de cunoaștere a reali
tăților, a cauzelor ce determină persistenta 
unor neajunsuri, nu se asigură peste tot 
analizarea atentă și soluționarea probleme
lor ridicate de oamenii muncii, Sînt do
menii de activitate în care se mențin de 
mai multă vreme la același nivel sau chiar 
au crescut sesizările, reclamațiile și cererile 
oamenilor muncii, din cauza nesoluționăr’i 
problemelor ridicate. în unele județe există 

întîrzieri față de termenele legale de re
zolvare a scrisorilor. Nu se face încă un 
control sistematic de către toate comite
tele județene de partid, conducerile minis
terelor și organizațiilor obștești asupra fe
lului cum se respectă Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. și Legea privind activitatea în do
meniul scrisorilor, audiențelor și cererilor 
oamenilor muncii.

Pentru îmbunătățirea activității în dome
niul rezolvării scrisorilor, sesizărilor și ce
rerilor oamenilor muncii, plenara stabilește:

— Organele de partid, de stat și obștești 
să acționeze cu hotărîre pentru ca propu
nerile, sesizările, reclamațiile și cererile 
oamenilor muncii să fie rezolvate operativ, 
la fața locului, potrivit reglementărilor le
gale.

— Se va acorda atenție valorificării pro
punerilor și sesizărilor pe care le fac oa
menii muncii cu privire la organizarea 
mai bună a producției și a muncii, folosi
rea capacităților de producție, a tinjpului 
de lucru, aprovizionarea ritmică a locurilor 
de muncă cu materii prime și materiale, 
eliminarea risipei de combustibil și energie 
electrică, îmbunătățirea întregii activități 
economico-finaneiare a întreprinderilor.

— Ministerele și instituțiile centrale și 
îndeosebi Ministerul Agriculturii și Indus
trializării Produselor Agricole. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție să ia măsuri pentru aplicarea pro
punerilor judicioase făcute de oamenii 
muncii, mai ales privind îndrumarea și con
trolul asupra activității unităților subor
donate, promovarea in conducerea coopera
tivelor agricole de producție a unor cadre 
corespunzătoare, îmbunătățirea activității 

de producție și economico-finaneiare a 
unităților.

— Comitetele de partid județene, muni
cipale, orășenești și comunale, consiliile 
populare să acționeze pentru înfăptuirea 
propunerilor privind întărirea controlului și 
exigenței pe șantierele de construcții, în 
vederea realizării integrale a prevederilor 
de plan in domeniul obiectivelor indus
triale, agrozootehnice, al construcțiilor de 
locuințe și sociale. întăririi ordinii. Îmbu
nătățirii calității construcțiilor.

— Ministerul Industriei Chimice să accele
reze luarea măsurilor indicate de conduce
rea partidului pentru rezolvarea probleme
lor ridicate în diferite scrisori și sesizări 
privind aprovizionarea populației cu gaze 
lichefiate si alti combustibili.

— Organele de partid, de stat si organi
zațiile obștești să organizeze acțiuni siste
matice de cunoaștere si însușire a actelor 
normative de către populație, de respec
tare neabătută a acestora de către toate 
unitățile socialiste.

— Organele de partid, conducerile minis
terelor și organizațiilor obștești să ia mă
suri pentru întărirea controlului asupra ac
tivității cadrelor și lucrătorilor din comerț, 
unităti sanitare și de servicii, pentru inten
sificarea educării politice a personalului 
acestora în vederea creșterii spiritului de 
răspundere si solicitudinii fată de cetățeni, 
a respectării ferme a normelor eticii si 
echității socialiste.

— Presa, radioul și televiziunea să acorde 
o atentie sporită activității de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamatiilor si ce
rerilor oamenilor muncii adresate lor si să 
găsească noi și diverse modalități publicis

tice pentru cultivarea spiritului de respon
sabilitate în vederea rezolvării operative si 
eficiente a acestora de către toate organele 
de partid, de stat si obștești.

— Colegiul Central de Partid. Secția 
Scrisori și Audiențe ale C.C. al P.C.R. in 
colaborare cu celelalte Secții ale C.C. al 
P.C.R., Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice si Sociale să 
acționeze și mai hotărît pentru îmbunătă
țirea activității de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamatiilor și cererilor oame
nilor muncii adresate conducerii partidului 
și să intensifice controlul asupra organelor 
Si organizațiilor de partid, ministerelor, con
siliilor populare si organizațiilor obștești 
privind modul în care acestea aplică preve
derile hotărîrii si legii in acest domeniu.

— Consiliul de Miniștri, ministerele, cele
lalte organe centrale de stat, comitetele 
executive ale consiliilor populare să con
troleze activitatea ce se desfășoară în unită
țile subordonate pentru rezolvarea operativă 
a problemelor pe care le ridică oamenii 
muncii în șerisori. sesizări si cu prilejul 
audientelor.

Plenara C.C. al P.C.R. îsi exprimă con
vingerea că toate organele de partid, de 
stat și obștești, atît centrale cît si locale, 
vor face totul pentru ca întreaga activitate 
de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor si ce
rerilor oamenilor muncii să se ridice la ni
velul exigentelor puse de Comitetul Central 
si să contribuie în si mai mare măsură la 
perfecționarea activității in toate domeniile, 
la realizarea hotăririlor Congresului al 
XI-lea. la traducerea în viață a Programu
lui partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare * 
României spre comunism.
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O sarcină care trebuie să preocupe pe toți oamenii muncii 

din agricultură incă de la semănat:

SĂ OBȚINEM ÎN ACEST AN 
15 MILIOANE TONE 

DE PORUMB!

LA ÎNTREPRINDEREA „GRANITUL" DIN BUCUREȘTI

A fost inaugurată fabrica 
de panouri mari pentru 

clădiri de locuit „Prietenia '
Noul obiectiv este oferit de U. R. S. S. în cadrul 
ajutorului acordat țării noastre pentru lichidarea 

urmărilor seismului din martie 1977

Din această săptămînă începe se
mănatul porumbului — cea mai va
loroasă cultură agricolă. De altfel, 
in județele Dolj. Ialomița. Brăila 
și Teleorman au fost însămîntate 
primele suprafețe. Declanșarea lu
crărilor pune în fata oamenilor 
muncii din agricultură, a organelor 
de specialitate problema respectă
rii cu cea mai mare răspundere a 
tehnologiei acestei culturi, astfel 
incit să fie îndeplinită si depășită 
sarcina prevăzută în planul pe anul 
1979 — obținerea a aproape 15 mili
oane tone de porumb. De ce trebuie 
să sporească producția de porumb ? 
Ce trebuie întreprins acum pentru 
a realiza randamente cit mai mari 
la hectar ? Răspunsurile la aceste 
întrebări sînt, în general, cunoscu
te. E bine să fie reamintite acum, 
în zilele cînd se pun bazele recol
tei anului 1979.

AVANTAJELE PORUMBU
LUI sînt bine cunoscute de 
toti cei ce muncesc pe ogoare. De 
pe un hectar, la o producție de 
5 000 kg boabe, cît obțin multe uni
tăți agricole, se realizează 6 700 uni
tăți nutritive care, transformate în 
produse animaliere. înseamnă 1 300 
kg carne de porc sau 12 500 litri de 
lapte. Fără îndoială că este mult. 
La ovăz, de exemplu, chiar dacă se 
ajunge la 2 500 kg boabe si 3 000 
kg paie la hectar, nu rezultă decît 
3 400 de unităti nutritive. Ca ur
mare. produsele alimentare de 
origine animală — carne, lapte, 
unt. ouă etc. — provin. în cea mai 
mare parte, din porumbul pe care 
îl consumă animalele si păsările. 
Totodată, porumbul este numit 
planta marilor posibilități. Si 
pe bună dreptate : în condițiile

Imagine dintr-o secție a întreprinderii „Porțelanul" din Alba lulra
Foto : E. Dichiseanu

CREȘTEREA PRODUCȚIEI NETE
• Rolul stimulator al „fișei costului" pe produs • Pe primul plan — reducerea consumu
rilor materiale și ridicarea calității produselor • Perseverență în perfecționarea califi

cării profesionale
La întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulih producția netă se află 

la ordinea zilei, ca principal indicator stimulator in creșterea eficienței 
economice, in afirmarea spiritului gospodăresc și inițiativei creatoare ale 
colectivului în procesul autoconducerii și autogestiunii. în fiecare secție 
sau atelier, la fiecare loc de muncă, realizarea producției nete este ur
mărită pas cu pas, mijloacele care influențează creșterea acesteia fiind 
eficient și stăruitor valorificate.

Convorbirea pe care am purtat-o cu ajutoarea de maistru MARIA 
MUNTEANU, șefa unei brigăzi de 48 muncitoare, vicepreședintă a con
siliului oamenilor muncii din unitate, a fost axată tocmai pe această 
temă, avind ea punct de pornire experiența bună acumulată aici în rea
lizarea producției nete.

— într-adevăr, în secția de decor, 
unde lucrez, producția netă este un 
indicator bine cunoscut și înțeles de 
membrii colectivului. Firește, în acest 
sens și brigada pe care o conduc se 
află pe un făgaș bun. De altfel, la 
„Porțelanul" Alba Iulia. producția 
netă — care, incepînd din semestrul 
al doilea al anului trecut, a devenit 
indicator de bază al planului — a în
demnat pe fiecare muncitor la o nouă 
viziune asupra organizării activită
ții, ridicării pregătirii profesionale, 
întăririi răspunderii față de gospo
dărirea materiilor prime și a ener
giei, folosirii cu randament înalt a 
utilajelor,

— Mai concret, cum sînt rezolvate 
aceste cerințe în brigada pe care o 
conduceți?

— Odată cu trecerea la producția 
netă, fiecare produs a fost așezat sub 
o lupă prin care privea un ochi cri
tic, deosebit de exigent. Așa a apărut 
„fișa costului" pentru fiecare produs. 
Aceasta este „actul de identitate" al 
produsului respectiv. Dacă produsul 
nu se încadrează din punctul de ve
dere al consumului în parametrii sta
biliți, noi îl considerăm un „dușman" 
al producției nete. în jurul nostru 
sînt multe asemenea fișe așezate pe 
pereți, la loc vizibil. Să urmărim 
una din aceste fișe — și anume 
aceea pentru platoul 614—3—939. 
Cifrele acestea sint niște simboluri 
care ne ajută să identificăm produ
sul. Iată ce scrie pe fișa de consu
muri pentru acest produs: materii 
prime — 1,641 kg pe bucată; forme de 
ipsos utilizate — 2 pentru 100 platouri; 
energie electrică necesară — 7,9 kilo- 
wați/oră pe bucată ; gaz metan — 1,62 

aplicării corecte a tehnologiilor se 
obțin recolte de 5 000—10 000 kg 
boabe la hectar, iar prin irigare — 
chiar peste 12 000 kg. La nici o altă 
plantă cultivată rezervele de spo
rire a randamentului la hectar nu 
sînt atît de mari ca la porumb.

PESTE 3 500 000 DE HEC
TARE —— aceasta este supra
fața care urmează să se cultive în 
acest an cu porumb, cu circa 250 000 
hectare mai mult fată de media 
ultimilor 3 ani. Această creștere 
este determinată de profunde ra
țiuni economice. Asa cum s-a ară
tat. porumbul constituie baza fura
jării animalelor. Prin urmare. în
deplinirea obiectivelor privind îm
bunătățirea continuă a aprovizionă
rii populației cu produse agroali- 
mentare de origine animală presu
pune asigurarea complexelor zoo
tehnice. a crescătoriilor de orice fel 
cu cantitățile necesare de furaje, 
între care porumbul deține cea mai 
mare pondere. De asemenea, cul
tura porumbului constituie o sursă 
importantă de venituri pentru uni
tățile agricole. In condițiile obține
rii unor randamente mari la hec
tar și reducerii consumului de forță 
de muncă prin erbicidare si meca
nizarea lucrărilor de întreținere, 
rentabilitatea acestei culturi creste 
foarte mult. După cum se știe, su
prafața amenajată pentru irigat a 
depășit două milioane de hectare. 
Or. în cultură irigată, porumbul 
asigură cele mai mari sporuri de 
recoltă. Obiectivul pe care trebuie 
să-l urmărească specialiștii, cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
este ca cel puțin 40—50 la sută din 
terenurile amenajate pentru irigat 
să fie cultivate cu porumb.

metri cubi pe bucată ; manoperă — 
18,79 ore pentru 100 bucăți ; decalco- 
manii — 1,47 coli pentru 100 pla
touri ; coloranți — 15,48 grame la 100 
bucăți. Fișa mai conține și alte ele
mente care îndeamnă la întărirea 
spiritului gospodăresc și a răspun
derii față de calitatea produselor. 
Bunăoară, sînt menționate sporu
rile de beneficiu obținute dacă

La întreprinderea 
„Porțelanul" 

din Alba Iulia

se reduc pierderile cu 1 la sută 
(in acest caz, sporul de beneficiu 
este de 10,22 lei) sau dacă crește 
calitatea I cu 1 la sută (spor — 
10,64 lei). Dacă ne-am rezuma insă la 
respectarea fisei am cădea în auto- 
multumire. De aceea, au fost luate 
diverse măsuri pentru reducerea 
și mai substanțială a consumurilor.

— Cum au fost primite aceste mă
suri de către muncitori ? Cu ce efi
ciență se aplică?

— în primul rînd ne preocupă 
stăruitor economisirea materiilor 
prime și a materialelor — în cazul 
nostru, coloranți, decalcomanii, di- 
luanți (benzină, terebentină etc.). 
Numai în brigada noastră am rea
lizat în acest an economii de colo
rant) în valoare de 5 000 lei. Suma 
poate părea mică, dar noi lucrăm cu 
cantități de coloranți care se mă
soară în grame. Un alt obiectiv este

TEHNOLOGIILE MODERNE 
— APUCATE CU CEA MAI 
MARE RĂSPUNDERE. în ultimii 
ani au fost obținute realizări însem
nate în ce privește perfectionarea 
tehnologiei cultivării porumbului, iar 
cercetătorii au creat o gamă variată 
de hibrizi, ceea ce permite cultiva
rea lor în cele mai diferite condiții 
pedoclimatice. Important este ca 
în fiecare unitate agricolă, pe fie
care tarla în parte să fie respec
tate cu strictețe normele tehnice, 
structura hibrizilor, celelalte ce
rințe care condiționează recolta. în 
legătură cu însămîntarea porumbu
lui în condițiile acestei primăveri. 
Ministerul Agriculturii a făcut o 
serie de recomandări, care trebuie 
aplicate diferențiat. în funcție de 
starea terenului si evoluția timpu
lui. Respectarea lor este de cea 
mai mare însemnătate. După cum 
se știe. în 1978 și în alti ani s-au 
manifestat destule neajunsuri la cul
tura porumbului : lipsă de discer- 
nămînt în ce privește alegerea hi
brizilor. cu urmări negative asupra 
coacerii. întîrzierea însămîntărilor. 
neasigurarea densității optime de 
plante la hectar, neglijarea lucră
rilor de întreținere si altele. Orga
nizarea consiliilor unice agroindus
triale are drept scop si aplicarea 
corectă a tehnologiilor, atît în uni
tățile agricole de stat, cit si în cele 
cooperatiste, sectoarelor unice de 
mecanizare revenindu-le sarcini 
mari în această direcție.

în legătură cu desfășurarea însă- 
mintărilor am solicitat tovarășului 
Dan Șerbu. director în Ministerul 
Agriculturii, cîteva precizări.

• Pregătirea terenului pentru 
semănat este necesar să se execute 
cu cea mai mare răspundere. Este 
indicat ca această lucrare să se facă 
acum cu ajutorul combinatoarelor.

creșterea productivității muncii prin 
mecanizarea operațiunii de decor. 
Prin montarea a 5 mașini de deco
rare prin sitografiere, productivita
tea muncii s-a dublat. La creșterea 
productivității contribuie și ridica
rea pregătirii profesionale. Con
cursul „Cel mai bun decorator" or
ganizat în secție a angajat peste 
100 participanți. La nivelul între
prinderii, pentru trofeul de „Cel mai 
bun ceramist" au concurat peste 
500 muncitori și muncitoare. Ridicarea 
calității produselor influențează in 
mod pozitiv producția netă. Practic, 
cu prilejul fiecărei analize, indi
ferent de cadrul de organizare, 
în discuții individuale, producția 
netă este în centrul atenției. Mun
citoare fruntașe ca Lucreția Crețu, 
Varvara Micloș, Doina Pleșa, Maria 
Ceuca și altele sînt adevărate exem
ple prin modul responsabil în 
care-și organizează locul de muncă, 
prin îndemînarea cu care lucrează, 
prin perseverența cu care urmăresc 
realizarea de economii.

— Ca vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii, ne puteți vorbi 
și despre preocupările din alte 
secții?

— Desigur. Prin eforturile întregului 
colectiv am reușit ca în 1978 să rea
lizăm planul producției nete, pe în
treprindere, în proporție de 104,4 la 
sută. Și în acest an am demarat 
bine. în februarie, producția netă a 
fost depășită cu 2 la sută. Ponde
rea producției nete în ansamblul 
producției globale a crescut de la 
68,4 la sută în februarie 1978 la 70,4 
în februarie 1979. Firește, pro
ducția netă va creste în continua
re, deoarece cunoaștem căile și avem 
la dispoziție mijloacele necesare. 
Dar esențial rămine spiritul de exi
gență și de răspundere manifestat 
de fiecare membru al colectivului 
nostru în buna gospodărire a mijloa
celor materiale și financiare în
credințate de societate spre admi
nistrare, pentru a ne spori contri
buția la creșterea venitului național.

Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scînteii"

în unitățile agricole din județul Constanța a început semânatul 
porumbului

utilaje de mare randament, care 
corespund cel mai bine cerințelor 
impuse de tehnologia porumbului, 
întrucit numărul combinatoarelor 
nu este îndestulător, se cere ca 
aceste utilaje să fie folosite în 
două schimburi. Ca regulă generală, 
afînarea solului este bine să se facă 
pină la adîncimea de îngropare a 
semințelor, plus 1—2 cm. Altă ce
rință : toate terenurile trebuie cu
rățate de resturile vegetale — tul
pini de porumb sau floarea-soare- 
lui. Este necesar ca în unitățile 
agricole să se organizeze echipe de 
oameni care să strîngă aceste res
turi. creîndu-se si astfel condiții 
pentru executarea de lucrări de 
bună calitate la semănat.

• Semănatul porumbului începe 
cînd temperatura solului la adinci- 
mea de îngropare a semintelot 
ajunge la 10 grade si se menține 
mai multe zile. De altfel. în zonele 
sudice ale tării s-au înregistrat în 
sol chiar peste 10 grade, ceea ce a 
determinat unitățile agricole din 
diferite județe să declanșeze semă
natul. Inginerii agronomi au dato
ria să urmărească zilnic evoluția 
temperaturii solului pentru a pre
ciza momentul începerii semănatu
lui. Nu trebuie așteptat un timp 
ideal pentru semănat, deoarece a- 
ceasta ar putea duce la întîrzieri. 
Se știe că orice intirziere fată de 
epoca optimă duce Ia o pierdere de 
500—1 500 kg porumb boabe la hec
tar. Trebuie făcut totul ca în acest 
an semănatul porumbului să se în

Prin utilizarea cojii de lemn:

Anual economii de 4.3 milioane
metri

Pînă nu de mult. în 
apropierea depozitului 
de materii prime al 
Combinatului de celu
loză și hîrtie „Letea" 
din Bacău, puteau fi 
văzuți adevărati munți 
din coajă de lemn. 
Cinci autocamioane de 
mare capacitate trans
portau zi și noapte la 
halda din Lunca Bis
triței acest material, 
întreținind un foc con
tinuu. Incepînd cu a- 
cest an însă, coaja de 
lemn nu mai este arun
cată la gunoi, fiind de
pozitată cu grijă, gos
podărește și folosită 
ca sursă de energie 
termică în producție. 
Despre această idee și 
valoarea ei ne-a vorbit 
inginerul Nicolae Bar
bu, directorul combi
natului.

— Cheltuiam anual 
aproape o jumătate de 
milion de lei ca să 
scăpăm de acest gu
noi. La aceasta se a- 
dăugau mașini imobi
lizate. carburanți iro
siți. personal auxiliar 
in plus și cite alteie. 
După multe căutări, 
cercetări și experimen
tări. se pare că am gă
sit soluția cea mai con
venabilă de a converti 
aceste pierderi în câști
guri. Cu ajutorul unei 
instalații concepute și 
realizate de specialiștii 
și muncitorii noștri, in 
colaborare cu cei de la 
întreprinderea „Vul
can" din Capitală, vom 
obține cît de curind, 
din coaja de lemn, 

energia termică nece
sară în procesul de fa
bricație a bîrtiei și ce
lulozei. Se vor obține 
circa 10 tone de abur 
pe oră la o presiune de 
12 atmosfere și o tem
peratură de peste 200 
grade Celsius.

— In ce stadiu se 
află construcția acestei 
instalații ?

— Lucrările de con
strucții sînt practic în
cheiate. Zilele acestea 
s-a terminat și mon
tajul utilajelor. în pre
zent se execută lucră
rile de înzidire a caza
nului de abur, după 
care urmează să încea
pă probele tehnologice. 
Așadar, momentul in
trării în funcțiune este 
foarte aproape.

— Cine este autorul 
acestei valoroase iniția
tive ?

— Ideea aparține de 
fapt unui colectiv de 
ingineri și maiștri din 
diferite compartimente 
de activitate din com
binat. Așa că mi-ar fi 
greu să precizez exact 
un om anume. Dar me
ritul principal în ma
terializarea ei revine, 
in mod deosebit, mais
trului Dumitru Onet și 
inginerilor Constantin 
Popovici. Ion Condrea 
și Tiberiu Boca de la 
sectorul energetic.

— Ce ne puteți spu
ne despre -eficiența a- 
cestei idei ?

— Se cîștigă pe două 
căi. Pe de o parte, nu 
se mai fac acele chel
tuieli neeconomicoase

Flacăra
(Urmare din pag. I)
selor energetice rezultate din pro
cesele de producție. Așa se explică 
faptul că producția de energie elec
trică realizată în instalațiile proprii 
a depășit prevederile planului cu 
53 milioane kWh, iar din necesarul 
total de combustibili, aproximativ 
47 la sută a fost acoperit prin va
lorificarea resurselor energetice se
cundare.

în primele rînduri ale luptei pen
tru metal mai mult, cu cheltuieli 
mai reduse, s-au situat si laminoris- 
tii. Sporirea producției de laminate 
de bună calitate, valorificarea supe
rioară a resurselor secundare care 
influențează direct creșterea coefi
cientului de scoatere de laminate 
finite din tona de oțel-lingou au 
format obiectul căutărilor de zi de 
zi ale laminoriștilor. Bunăoară, un 
colectiv de ingineri, tehnicieni .și 
muncitori cu o înaltă calificare de 
la laminoare a conceput și realizat 
— în regie proprie — primul la
minor de bile din țară, cu ajutorul 
căruia se valorifică o însemnată 
cantitate de metal, care. înainte, 
lua drumul retopirii. De asemenea, 
la laminorul de semifabricate se

cheie la începutul ultimei decade a 
lunii aprilie.

• Densitatea optimă de plante 
la hectar stabilită prin tehnologii 
constituie o condiție principală pen
tru obținerea de randamente mari 
la hectar. Datorită faptului că în 
inaioritatea zonelor tării solul are 
o rezervă bună de umezeală, se 
cere ca specialiștii să acționeze cu 
răspundere pentru ca. încă de la 
semănat, să se asigure condiții cen
tru a se realiza numărul stabilit de 
plante la hectar. Aceasta impune, 
în primul rînd. respectarea adînci- 
mii optime de îngropare a semin
țelor. care trebuie să fie de 5—7 cm. 
Pentru a nu fi depășită, patinele 
semănătorilor vor trebui prevăzute 
cu limitatoare de adîncime. De 
asemenea, este indicat să se lucreze 
cu o viteză mică de înaintare a se
mănătorilor. îndeosebi pe terenurile 
cu resturi vegetale. Calitatea însă
mîntărilor. de care depinde densita
tea la hectar, constituie un adevă
rat certificat ai competentei și răs
punderii specialiștilor si mecaniza
torilor din agricultură.

întrucît timpul însămîntării po
rumbului ă sosit, datoria consiliilor 
unice agroindustriale, a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
este de a respecta cu cea mai mare 
strictete tehnologia editurii porum
bului. Este condiția hotărîtoare de 
care depinde obținerea in acest an 
a 15 000 000 tone de porumb.

loan HERȚEG

metan
cu transportul cojii, iar 
pe de alta, se econo
misește o mare canti
tate de combustibil. 
Calculele arată că prin 
arderea anuală a celor 
circa 15 000 tone de 
coajă care rezultă din 
curățirea lemnului ce-1 
introducem în fabrica
ție. putem economisi 
aproape 5 000 tone de 
combustibil conven
țional. Aceasta înseam
nă că vom renunța Ia 
o cantitate de cel puțin 
4,3 milioane metri cubi 
de gaz metan. Cu can
titatea de energie ter
mică produsă din coajă 
de lemn putem să fa
bricăm zilnic pe puțin 
50 de tone de hirtie de 
ziar sau să ținem în 
funcțiune întregul com
binat timp de peste 
două săptămini. fără 
să consumăm nici mă
car un gram de altă 
energie. Cu alte cuvin
te, putem economisi la 
costurile de producție 
circa 5 milioane lei 
pe an.

Cifre care impresio
nează și care nu sînt 
deloc de neglijat. Ele 
vorbesc despre preocu
pările unor oameni 
gospodari, hotărîti să 
nu mai arunce banii 
pe apa... Bistriței și să 
folosească toate căile 
posibile, resursele și 
rezervele de care dis
pun pentru a realiza o 
producție tot mai bună 
și cît mai ieftină.
Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

nestinsă a inițiativei muncitorești
materializează o acțiune întreprinsă 
anul trecut — punerea în func
țiune a mașinii de sudat țagle cap 
la cap, care valorifică superior 
scurtăturile de țagle, reducînd con
sumul de metal cu aproximativ 1 kg 
pe tona de laminate produse.

Alături de furnaliști, oțelarl și 
laminatori, muncesc cu aceeași dă
ruire toti lucrătorii secțiilor și uzi
nelor care deservesc marile agregate 
ale combinatului. Numai în cursul 
anului trecut, muncitori de cele mai 
diverse meserii, cu o temeinică pre
gătire profesională, au recondiționat 
piese în valoare de 68,9 milioane 
lei. au realizat lucrări de autouti- 
lare în valoare de 21 milioane lei 
și au contribuit la asimilarea unor 
piese de schimb — în cea mai mare 
parte pentru utilajele aduse din im
port — în valoare de peste 18 mi
lioane lei.

în toată această activitate, facto
rul dinamizator I-au constituit co
muniștii. In cadrul acțiunilor poli
tico-educative strins legate de pro
blemele concrete ale producției, s-a 
pus un accent deosebit pe experien
ța fruntașilor, ne stimularea creati
vității tehnice muncitorești, mili- 
tîndu-se perseverent pentru finali

La întreprinderea „Granitul" Bucu
rești, în incinta căreia a fost ampla
sată Fabrica de panouri mari pen
tru clădiri de locuit, oferită de către 
U.R.S.S. în cadrul ajutorului acordat 
tării noastre pentru lichidarea urmă
rilor seismului din martie ' 1977. a 
avut loc. marți dimineața, o ma
nifestare prilejuită de inaugurarea 
acestei fabrici.

La festivitate au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
primarul general al Capitalei. Ludo
vic Fazekas, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de construc
ții. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. constructori, 
montori și specialiști care au lucrat 
la realizarea fabricii, muncitori din 
întreprindere.

Au participat V. F. Promîslov. pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova. I. E. 
Hotialov. vicepreședinte al Co
mitetului de stat pentru relațiile 
economice externe al U.R.S.S.. și cei
lalți membri ai delegației sovietice 
care ne vizitează țara, V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai amba
sadei, specialiști sovietici care au 
participat la lucrările de montaj al 
obiectivului.

Noua fabrică — „Prietenia" — din 
cadrul întreprinderii „Granitul" are 
o capacitate de 2 000 apartamente pe 
an. cu una. două si trei camere. Pre
fabricatele realizate prezintă un grad 
ridicat de finisaj, contribuind astfel 
la reducerea volumului de manoperă 
pe șantiere. Panourile de fațade ies 
din fabrică cu tîmplăria gata monta
tă. iar pereții interiori sînt gletuiti. 
în cadrul fabricii se produc toate 
elementele necesare construcției 
blocurilor de locuințe — panouri și 
planșee — precum și rampele pentru 
scări, podestele și chesoanele de 
terasă.

Festivitatea a fost deschisă de 
tovarășul Vasile Carolică. președin
tele Consiliului, popular al sectorului 
3 al Capitalei.

Luînd cuvîntul, Mihai Stoenescu, 
directorul întreprinderii „Granitul", 
a spus ; Unitatea pe care o inaugu
răm astăzi reprezintă o tehnologie 
înaintată ce se aplică în Uniunea So
vietică în fabricația de panouri mari 
pentru locuințe și ea este un rod 
al colaborării strînse dintre specia
liștii sovietici și constructorii români, 
atît pe linie de proiectare, cît și în 
ceea ce privește modul în care s-au 
rezolvat, pe parcursul realizării, toa
te problemele legate de execuția și 
montarea utilajelor. în spiritul poli
ticii partidului nostru de dezvoltare 
continuă a colaborării și cooperării 
cu Uniunea Sovietică, a spus vorbi
torul, sîntem convinși că dezvoltarea 
acestei conlucrări, schimbul de expe
riență prilejuit servesc intereselor 
popoarelor și țărilor noastre. Invi
tăm specialiștii sovietici să vină să 
vadă tehnologiile de vîrf pe care le 
aplicăm în industria materialelor de 
construcții din tara noastră, pentru 
ca astfel să facem împreună un 
schimb de experiență cît mai 
fructuos.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pană, care a spus : După 
cum se cunoaște, în urma grelei în
cercări prin care a trecut poporul 
nostru, la 4 martie 1977, un număr 
mare de state și-au exprimat priete
nia și solidaritatea cu poporul român, 
sprijinindu-ne în lichidarea urmărilor 
seismului.

Evidențiem și cu acest prilej, în 
mod deosebit, ajutorul frățesc ce 
ne-a fost acordat de țările care con
struiesc socialismul, și în primul rînd 
de Uniunea Sovietică, care a oferit 
țării noastre importante mijloace 
pentru reconstrucție. Sprijinul acor
dat de poporul sovietic, în cadrul că
ruia se înscrie și fabrica pe care o 
inaugurăm astăzi, a subliniat vorbi
torul, reprezintă o expresie a rela
țiilor de prietenie și solidaritate din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, relații ce s-au clădit de-a 
lungul istoriei și s-au dezvoltat con
tinuu în anii înfăptuirii cu succes 
a socialismului și comunismului. Dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate din
tre România și Uniunea Sovietică 
ocupă un loc important în politica 
externă a partidului nostru comunist, 
în anii construcției socialiste s-au 
dezvoltat continuu relațiile în dome
niile economic, politic, cultural, știin
țific, în toate celelalte sectoare și ra
muri de activitate, relații care se 
întemeiază pe conlucrarea rodnică 
dintre partidele și țările noastre, pe 
respectarea independentei și suvera
nității naționale, avantajul reciproc 
și neamestecul în treburile interne, 
întrajutorarea tovărășească și solida
ritatea internațională.

Un rol hotărîtor în afirmarea și 
dezvoltarea continuă a colaborării pe 

zarea soluțiilor tehnice si inițiati
velor valoroase. Ne preocupăm, 
astfel, de generalizarea unor ini
tiative muncitorești, cum sînt cele 
intitulate : „Fiecare echipă de oțe- 
lari să realizeze zilnic cel puțin 
două tone peste sarcinile planifi
cate". „Să realizăm angajamentul 
de a obține aglomerat feros peste 
plan cu combustibil economisit". 
„Fiecare echipă să economisească 
pe lună cel puțin 1 000 kg de fero
aliaje".

Nu facem un secret din metodele 
noastre de muncă. Le-am împărtășit 
anul trecut colegilor noștri din 
alte unităti metalurgice în cadrul 
unor schimburi de experiență orga
nizate de Ministerul Industriei Me
talurgice. De pildă, noi am adoptat 
soluții organizatorice proprii pentru 
a asigura buna funcționare a com
binatului în condițiile exigentelor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. Chiar recent, la noi s-a desfă
șurat o consfătuire pe această temă 
la care au participat reprezentanți 
ai unităților din siderurgie. Sîntem, 
totodată, interesați să cunoaștem si 
să aplicăm metodele bune de lucru 
ale altor colective. 

multiple planuri între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, între România 
și Uniunea Sovietică il au tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev, întîlniriie prietenești dintre 
conducătorii celor două partide.

Prietenia, colaborarea și cooperarea 
româno-sovietică servesc intereselor 
țărilor și popoarelor noastre, cauzei 
luptei pentru unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tuturor for
țelor progresiste și antiimperialiste, 
pentru întărirea securității și păcii 
internaționale, pentru triumful idea
lurilor socialismului și comunismului 
în întreaga lume.

în încheiere, vorbitorul a rugat pe 
conducătorul delegației sovietice să 
transmită poporului sovietic un 
cordial salut tovărășesc și cele mal 
calde mulțumiri pentru ajutorul 
acordat, precum și urarea de a ob
ține noi și tot mai mari succese în 
îndeplinirea programului de con
struire a societății comuniste în 
Uniunea. Sovietică.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul V. F. Promîslov. care. în nu
mele Comitetului orășenesc de partid 
Moscova, al Sovietului Moscovei, al 
comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din capitala sovietică, a adre
sat un salut cordial participanților la 
festivitate.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Construirea acestei fabrici a devenit 
un șantier al colaborării sovieto-ro- 
mâne și e pe deplin firesc că fabricii 
i s-a dat numele „Prietenia". De 
la bun început, specialiștii din 
Moscova si-au împărtășit cu dărnicie 
experiența colegilor lor români, din
tre care multi au făcut un stagiu la 
Moscova. Specialiștii sovietici si ro
mâni au rezolvat in comun proble
mele tehnice apărute, pe parcurs. 
Această colaborare rodnică a ajutat 
Ia efectuarea cu succes a lucrărilor 
de constructii-montai si la punerea 
în funcțiune a fabricii.

Referindu-se la tradiționala colabo
rare. la relațiile de bună vecinătate, 
de prietenie dintre Uniunea Sovietică 
Si România, vorbitorul a relevat că 
acestea au rădăcini istorice adinei, că 
tara sa va acționa si în viitor pentru 
consolidarea acestor relații, care co
respund nu numai intereselor popoa
relor sovietic și român, ci și cauzei 
socialismului și păcii în întreaga lume. 
Un eveniment de o importantă isto
rică — a subliniat vorbitorul — l-a 
constituit vizita de prietenie a to
varășului L. I. Brejnev în România 
socialistă în anul 1976. declarația a- 
dontată atunci cu privire la dezvol
tarea continuă a colaborării si priete
niei frățești dintre P.C.U.S. si P.C.R., 
dintre Uniunea Sovietică și România, 
întîlniriie si convorbirile dintre to
varășii L. I. Brejnev și Nicolae 
Ceausescu dau întotdeauna noi im
pulsuri întregului ansamblu al rela
țiilor sovieto-române.

Vorbitorul a menționat apoi cursul 
ascendent al colaborării româno- 
sovietice. pe plan economic, științific, 
cultural si în alte domenii.

în încheiere, oaspetele a spus : 
Oamenii sovietici, care muncesc cu 
însuflețire pentru transpunerea în 
viată a hotărîrilor istorice ale Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S. și a 
sarcinilor celui de-al zecelea cincinal, 
înțeleg bine eforturile creatoare ale 
oamenilor muncii români pentru 
transpunerea in viată a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. si ale 
Conferinței Naționale a partidului, 
munca ne care o desfășoară în în- 
timpinarea Congresului al XII-]ea al 
comuniștilor din România si a celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării țării 
și dau o înaltă apreciere strălucite
lor realizări ale clasei muncitoare. 

, țărănimii și intelectualității din 
România, care, sub conducerea în
cercată a partidului comunist, au 
schimbat înfățișarea tării lor.

Cu prilejul festivității. în numele 
oamenilor muncii din unitățile Cen
tralei materialelor de construcții, 
directorul general al centralei. Romul 
Marta, a rugat pe tovarășii Gheorghe 
Pană și V. F. Promîslov să dezve
lească placa inaugurală, pe care este 
scris în limbile română si rusă : 
..Fabrica de panouri mari pentru clă
diri de locuit «Prietenia», oferită de 
către U.R.S.S. în cadrul ajutorului a- 
cordat Republicii Socialiste Româ
nia pentru lichidarea urmărilor seis
mului din 4 martie 1977".

★
în aceeași zi. membrii delegației 

Sovietului orășenesc Moscova au a- 
vut o întrevedere cu tovarășul Lu
dovic Fazekas. au vizitat întreprin
derea de masini-unelte si agregate 
București si șantierul de locuințe 
unde sînt folosite panourile produse 
de noua fabrică.

Ambasadorul V. I. Drozdenko a 
oferit, cu prilejul prezentei în tara 
noastră, a delegației Sovietului orășe
nesc Moscova, un dineu. (Agerpres)

Anul 1979 a fost, considerăm 
noi. bine pregătit si vom face 
totul pentru ca rezultatele să 
fie la înălțimea prestigiului pe care 
l-am cucerit. Intrarea în producție 
în acest an a laminorului de sirmă 
nr. 3 și a laminorului de semifabri
cate nr. 2 va contribui la creșterea 
zestrei tehnice a combinatului, 'a 
sporirea contribuției sale la dezvol
tarea mai rapidă a economiei națio
nale. Miile de siderurgiști ai Hu
nedoarei. puternic stăpiniți de fla
căra nestinsă a dorinței de autode- 
pășire. sînt ferm hotărîti să ampli
fice în acest an succesele înregis
trate anul trecut, cinstind prin noi 
fante de muncă Congresul al 
XII-lea al P C.R. și a 35-a aniversa
re a insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste. Astfel, 
ne-am angajat să obținem în acest 
an peste plan 20 000 tone fontă, 
15 000 tone otel. 15 000 tone laminate. 
5 000 tone cocs. 30 000 tone aglome
rat feros, o producție netă de 10 
milioane lei si o producție la ex
port de 3 milioane Iei valută. Vom 
munci cu perseverentă pentru 
a fi demni de titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste", pe care îl pur
tăm.
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Concertul orchestrei de cameră 
a Filarmonicii naționale din Varșovia

Oricît ar fi de bine 
pregătiți membrii unei 
formații camerale, ori
cît de ridicate ar fi ni
velul tehnic al fiecă
ruia, aradul disponi
bilităților interpreta
tive individuale — o- 
moaenitatea. discipli
na ansamblului, știința 
cîntului intr-un colec
tiv, a construirii ală
turi de ceilalți a con
trapunctului. armo
niei. nu se obțin de la 
sine. Patru personali
tăți distincte ale viorii, 
violei. violoncelului 
s-ar putea foarte bine 
să nu reușească o su
dură perfectă intr-un 
cvartet ! Si exemplele 
pot continua. Ideea 
este simplă : studiul, 
sutele de ore de studiu 
în ansamblu reprezintă 
o condiție esențială. O- 
biectul ..muzica de ca- 
meră“ este o disciplină 
aparte, dificilă, chiar în 
programa conservato
rului. De aceea, la con
certele camerale se 
simte, se remarcă de 
la primele acorduri 
dacă formația respec
tivă are sau nu expe
riență. dacă este sau 
nu alcătuită in pripă 
pentru evenimentul 
respectiv, ca apoi să 
se uite de existenta ei 
luni de zile... Si con
certul susținut de or
chestra de cameră a 
Filarmonicii naționale 
din Varșovia — ma
nifestare in cadrul Zi
lelor culturii din R. P. 
Polonă — este unul 
dintre exemplele con
cludente care demon
strează fără tăgadă că 
profesionalismul, arta 
de a cînta în ansamblu 
se obțin prin ani de 
experiență.

A fost fondată de 
către un distins muzi

cian. Karol Teutsch 
(interesant că si tatăl 
său. Otto Teutsch. a 
concertat în 1888 pe 
podiumul Ateneului 
Român !). cu 27 de ani 
în urmă. A tălmăcit 
muzică veche poloneză 
— secolele XVII— 
XVIII, a pătruns în 
paginile scolii venetie- 
ne — Vivaldi. Pales
trina, în creațiile lui 
Telemann — perioada 
dinaintea lui Bach. in 
opusurile inspirate de

către muzica veche, 
care poartă semnă
tura compozitorilor 
scolii moderne polone
ze. După cum spu
nea violonistul Ka
rol Teutsch, au cinci 
programe diferite de 
concert care alcă
tuiesc repertoriul de 
bază. La acestea, an 
de an. adaugă alte 
inspirate creații din 
epoca barocului, din 
perioada clasică sau 
apartinind ultimilor 
ani. O formație — 
orchestră de cameră — 
de sine stătătoare, ca
re îsi are programul ei 
bine . organizat, bine 
chibzuit, independent 
de Filarmonica națio
nală din Varșovia. Un 
ansamblu aplaudat in 
Europa. S.U.A.. Cana
da. Australia, cu sute 
de minute de înregis
trări la marile case de 
discuri. O formație de 
tradiție si totuși tînă- 
ră. pentru că in ulti

mii ani în rîndurile ei 
au fost cooptați ab
solvenți ai conserva
toarelor din Varșovia, 
Cracovia.

Concertul de la Ate
neul Român a cuprins 
sase piese : t de la Sim
fonia unui anonim po
lonez (1759) la cele 
Trei piese in stil vechi 
de Henrik Gorecki. de 
la ..Concerto Ripieno" 
in la major de Vi
valdi (cu acel sensibil, 
melodios Andante mol- 
to) la deconectantul 
Divertisment in re 
major K.W. 136 de 
Mozart. Nu au lipsit 
momentele solistice. 
Astfel. Concertul pen
tru violă si coarde în 
sol major de Tele
mann — am admirat 
muzicalitatea, rafina
mentul nuanțelor vio- 
listului Marek Marc- 
zyk — și Concertul pen
tru oboi si coarde opus 
7 nr. 3 în si bemol 
maior de Albinoni, 
care, de asemenea, a 
dezvăluit un instru
mentist de talent, o- 
boistul Jerzy Szafran- 
ski. Dar nu numai pa
ginile solistice au fost 
momente de elevație, 
ci întregul program ; 
profesionalism, rigoa
re — toată admirația 
pentru arta Iui Karol 
Teutsch respect
pentru cîntul în an
samblu, o educație se
veră privind construc
ția armonică, polifoni
că. intensitatea, dina
mica fiecărui opus. Cu 
alte cuvinte, rezulta
tul firesc al unui stu
diu atent, bine organi
zat. roadele exoerien-. 
tei unei formații stăpi- 
ne pe destinele ei.

Smaranda 
OȚEANU

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Reportaj (TV : Găeștî
10.20 Șoimii patriei
.10,30 Muzică populară
10.50 Flacăra vie a științei : acad. 

Erasmus I. Nyarady (1881—1966)
11.20 Telex
11,30 închiderea programului
15.50 Fotbal : România — Spania — în 

preliminariile Campionatului eu
ropean. Transmisiune directă de 
la Craiova.

17.50 Muzică ușoară românească

18.15 Telecronica pentru pionieri
18.30 Ungaria — azi. Film documentar 
19,00 Festivalul național. „Cîntarea

României* — faza județeană Sibiu 
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Noi, femeile ! Ce lași în urma ta
20.25 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori*. „Un fel de fericire*.
21.50 Cin tecul primăverii
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
20,00 Desene animate
20.25 Studio T ’79.
20.50 Treptele afirmării.
21.25 Telex
21.30 Orizont tehnico-științific

Si®

Poate si datorită faptului 
că una din eroinele sale 
principale este o reporte
ră a televiziunii aflată in 
Maroc — „Brațele Afrodi- 
tei“. producția Casei de fil
me 5, în colaborare cu stu
diourile marocane (regia 
Mircea Drăgan, scenariul 
loan Grigorescu) surprinde 
în imagini ce pot concura 
cu cele ale unui reportaj 
pe glob bine machiat ar
tistic sau ale unui film tu
ristic ambiante moderne 
(Casablanca) si vestigii se
culare (Volubilis) ale Ma
rocului. Pitorescul si exo
tismul unor panorame do
minate de albastrul intens 
al mării și cel al reliefuri
lor și faunei subacvatice, 
splendoarea livezilor în
verzite, podișurile arse, 
aride, de culoare roșia
tică ori străzile înguste 
și scenele de bazar, spec
tacolele tradiționale exerci
tă o atracție irezistibilă a- 
supra realizatorilor (si ima
ginea lui Alexandru David 
e admirabilă I). Filmul în
cearcă însă să sugereze 
ceva si din cursul si for
mele transformărilor eco- 
nomico-sociale. Cunoaștem 
astfel cu'deosebire Nadorul. 
o localitate străveche (de 
pe fațada Marocului în
dreptată snre Meditera- 
nă), nu departe de care 
s-au descoperit zăcămin
te de fier și s-a construit 
o otelărie. Aflăm că. în 
strînsă legătură cu apariția 
industriei, Nadorul cunoaște 
o nouă viată, devenind, ca 
și alte așezări, locul unor 
sensibile concentrări de 
populație. Aflăm chiar (as- 
cultînd biografia unui bă- 
trîn marocan) si faptul că 
multi berberi sau arabi din 
provincia Nadorului schim

bă străvechile mhserii de 
păstori, cultivatori de grîne 
și livezi ori meseriile de pes
cari și navigatori cu aceea 
de oameni ai noilor șan
tiere și fabrici. Sîntem a- 
sigurati că schimbarea în
fățișării sociale va atrage 
desigur și una edilitară, 
urbanistică, arhitectonică 
etc.

Filmul aspiră a consem
na și fixa implicit (memo
ria peliculei I) prezenta ro

tim imperios nevoia să 
spunem este că in rezolva
rea ei loan Grigorescu sub
liniază cum românii — con
structori, arheologi, tele- 
aști — vor avea o contri
buție substanțială.

Și în „Brațele Afroditei" 
înfruntarea are loc in prin
cipiu mai mult între inte
ligente decît între pumni si 
revolvere. Din păcate, enig
mele nu sint atit de mari 
Si subtile incit creierele e-

„Brațele 
Afroditei"

mânească. azi. în Maroc : o 
prezentă activă sub sem
nul competentei profesio
nale și prieteniei cu po
porul marocan. Căci (ur- 
mind pregenericului inspi
rat informativ), punctul de 
plecare al scenariului sem
nat de loan Grigorescu este 
o întîmplare declanșată 
chiar pe șantierul organi
zat si condus de români. 
Este vorba de descoperirea 
unei statui a Afroditei. 
descoperire care trezește, 
odată cu interesul legitim 
al autorităților ori Spe
cialiștilor. și pe cel al 
unor hoți și traficanti de 
artă, de mică si mare an
vergură. întimolare care 
generează o intrigă de fac
tură polițistă în care, a- 
bundînd poncifele. surpri
zele nu-s prea multe si 
mari și pe care — cu atit 
mai mult. desigur — nu 
vom comite greșeala s-o 
desconspirăm. Ceea ce sim-

roilor (ca și ale noastre) să 
fie puse la cea mai pasio
nantă Încercare. Nu va 
curge nici o picătură de 
singe si nu se va deschide 
nici o arcadă. Nu vom a- 
sista la focuri de pistoale, 
ci doar la detonarea unei 
mine (în voit spectaculoa
sa, dar neizbutita ca atare, 
scenă finală, urmărire cu 
mașini, apoi cu bărci cu 
motor; cu megafoane, re
flectoare; cu desfășurări 
polițienești). Din cind in 
cînd. loan Grigorescu în
cearcă să sondeze, să lumi
neze universul interior al 
eroilor (insatisfacții: docto
rița; înclinații sentimentale: 
inginerul arab; vocații ro
mantice la arheologul ro
mân, care-i povestește co
legei sale marocane mitul 
lui Manole și despre... 
„drama imposibilului" etc.), 
dar economia scenariu
lui sau trama aleasă nu 
11 stimulează. Așa că re

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala Atelier) : Trei 
pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
CHOPIN. Un poet al pianului. Re
cital: VICTOR ERESKO (U.R.S.S.) 
— 20.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19,30.
• Teatrul Mic : Floriile unui 
geambaș. Spectacol susținut de 
Teatrul Național Tg. Mureș —
19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema
— 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30,
(sala Studio) : Craii de curtea ve
che — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea —
19,30.
• Teatrul „Ion'Vasilescu* : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Bun venit la Rapsodia
— 19,30.

cinema
• Ciocolată cu alune : SCALA — 
15,30; 17,45: 20, FLAMURA — 15,30! 
17,30; 20.
• Brațele Afroditei : PATRIA — 
15,30; 17,45; 20,15, CAPITOL — 15; 
17,30; 20, GLORIA — 15,30: 17,45; 
20.
• Napoli se revoltă : LUCEAFĂ
RUL — 15,15; 17,30; 20. BUCU
REȘTI — 15,15; 17,30; 20. FAVO
RIT — 15; 17.30; 20.
• Police Python 357 : GRIVIȚA
— 15; 17,30; 20, AURORA — 15; 
17,30; 20.
■ Sperlați-I pe compozitor : CEN-’ 
TRAL — 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, Al patrulea stol — 17,45; 
20 : DOINA.
• Vlad Tepeș : TIMPURI NOI —
15.30 ; 19.
• In viitoare : BUZEȘTI — 15; 
18, GIULEȘTI — 15; 18,30.
• Cuibul iluziilor : DACIA — 
15,30; 19.
• 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.
• Trăim numai o dată — 11,45,
Domnișoara doctor — 14; 16,15,
Tristana — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Poliția este învinsă : LIRA — 
15,30; 18; 20, PACEA — 15: 17,30; 
20.
• Sfirșitul „împăratului din tai
ga" : FERENTARI — 15: 17.30: 20.
• Nea Mărin miliardar : COTRO-
CENI — 14,30; 16.30; 18.30; 20.30, 
POPULAR — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.

plicile. secvențele respecti
ve sint parazitare, chiar 
stinjenitoare.

Protagoniștii filmului sint. 
în afara Violetei Andrei 
(care interpretează degajat 
și cu aplomb amintitul rol 
al . reporterei televiziunii), 
Radu Beligan. Mircea Al- 
bulescu, Amza Pellea, 
Dem Rădulescu, Al. Re- 
pan, Jean Constantin etc., 
actori ai noștri cunos- 
cuti pentru talentul și 
farmecul lor. care se 
mișcă natural, și in peisa
jul nadorian. vorbind curgă
tor (alt element de atrac
ție!) nu numai românește, ci 
și franțuzește (dînd eroii 
dialoghează cu colegii lor 
sau cu autoritățile maroca
ne) ori chiar englezește 
(Radu Beligan. atunci cînd 
Mendoza e la Londra).

întilnim în „Brațele A- 
froditei". film in care pu
tem auzi și araba, si cîtiva 
interpreti marocani intere- 
santi. expresivi, la fel de 
convingători ca si actorii ro
mâni. Ei se numesc : Larbi 
Dougmi. Ahmed Basri. Hi- 
îal Abdelatif, Rhita Benab- 
deslan.

Sub semnul pendulării 
între pelicula polițistă și 
reportajul social, filmul, 
mai curînd turistic. „Bra
țele Afroditei" marchea
ză începutul unei co
laborări intre cinemato
grafia română si cea maro
cană. O colaborare cu mul
te alte posibilități. supe
rioare. tinînd seama de va
loarea școlii românești de 
film și de prestigiul, de artă 
Si substanță, al cinemato
grafiei marocane ai cărei 
reprezentanți au luat și 
importante distincții inter
naționale.

Natalia STANCU

Congresul al XV-lea al Partidului Comunist Italian
Raportul prezentat de tovarășul Enrico Berlinguer

Arătind că actualul Congres a fost 
pregătit si se desfășoară într-o con
junctură politică deosebită, vorbito
rul a arătat că una din sarcinile fun
damentale este aceea de a pregăti 
partidul pentru a fi gata să facă fată 
oricăror evenimente, pentru a se an
gaja in lupta pentru apărarea demo
crației si păcii. într-un amplu tablou 
al dezvoltării istorice de la începutul 
acestui secol, vorbitorul a arătat că 
secolul în care trăim este secolul as
censiunii continue a clasei muncitoa
re. al victoriilor popoarelor oprimate, 
al eliberării popoarelor de sub jugul 
colonial, al afirmării impetuoase a 
mișcării femeilor, al ascensiunii tine
retului. Toate aceste fenomene sint. 
incompatibile cu vechile structuri si 
principii proprii capitalismului si im
perialismului. în această succesiune 
și împletire de revoluții, de înaintări 
si cuceriri se înfăptuiește în realitate 
trecerea la socialism, se îmbogățește 
si se modelează in chip, nou socialis
mul. ca ansamblu de idealuri, con
cepții si scopuri decurgînd dintr-un 
proces istoric concret. Tocmai de 
aceea, epoca în care trăim este 
epoca trecerii omenirii de la capita
lism și imperialism la socialism. 
Concepțiile lui Marx își găsesc con
firmarea și își dovedesc valabilitatea 
în marile mișcări de eliberare și suc
cese revoluționare ale acestui secol, 
firește, cu condiția să nu se dea mar
xismului o interpretare schematică si 
mecanicistă, in contradicție cu expli
cațiile și avertismentele repetate pe 
care.le-au dat înșiși Marx și Engels, 
cu condiția ca lui Marx să nu i se 
facă nedreptatea supremă de a i se 
îmbălsăma gindirea intr-un sistem 
filozofic inchis și imobil.

Nu avem nici un fel de intenție să 
încurajăm polemici meschine și opo
ziții de partid cu privire la „leni
nism". Pe de altă parte, nu intențio
năm să renegăm sau să minimalizăm 
legăturile istorice pe care P.C.I. le 
are cu Revoluția din Octombrie și cu 
opera lui Lenin. Acestea aparțin 
istoriei umanității, ca una din compo
nentele hotăritoare ale transformării 
structurilor lumii. O analiză critică a 
operei lui Lenin pune in evidență, 
odată cu valabilitatea ei. si unele li
mite si chiar erori. Dar o analiză cri
tică serioasă nu trebuie să cadă in 
greșeala de a atribui împrejurărilor 
care au exis-tat în vremuri îndepărtate 
si in situații complet diferite, condiții 
proprii unor situații actuale. Unde 
este falimentul, despre care se vor
bește atit de mult, al socialismului, al 
marxismului, al leninismului sau, 
pentru a vorbi mai precis, al operei 
practice și teoretice a lui Lenin ?

Pornind de la analiza făcută de 
Lenin trăsăturilor luptei de clasă in 
epoca imperialismului și evocînd 
mesajul universal de pace al primu
lui stat socialist; vorbitorul a spus : 
Noi nu putem lăsa să treacă păreri 
(cu atit mai mult cele care s-au for
mat cu bună-credință) conform că
rora cel de-al doilea război mondial, 
cu catastrofele și tragediile lui imen
se, ar fi fost provocat de „totalita- 
risme de stat opuse" sau de „regi
muri totalitare de diferite genuri", 
făcindu-se cu aceasta aluzie, se pare, 
pe de o parte la regimurile nazist .și 
fascist, și pe de alta la regimul so
cialist ai Uniunii Sovietice.

Noi, care nu intenționăm deloc să 
diminuăm denunțarea și să atenuăm 
condamnarea faptelor represive, a 
încălcărilor legalității socialiste și a 
celorlalte măsuri arbitrare ce s-au 
înregistrat, unele in forme aberante, 
in diferite perioade ale conducerii 
staliniste, respingem, totodată, ca pe 
o profundă eroare de judecată, orice 
formă de asimilare a regimului so
vietic cu regimurile fasciste ; respin
gem ca,pe un fals istoric atribuirea 
oricărei răspunderi pentru cel de-al 
doilea război mondial Uniunii Sovie
tice, care, dimpotrivă, a Urmărit per
manent pacea in mod consecvent și 
cu prudentă.

Raportorul a. subliniat apoi contra
dicțiile profunde în care se zbate in 
prezent lumea capitalistă. în țările ca
pitaliste dezvoltate, așa-numita „civi
lizație a consumului" a dus la un 
sistem de consum, în parte nerațional, 
la risipă. în contradicție cu lipsurile 
si mizeria multora; cu decăderea eco
nomică si Repopularea unor zone 
întregi ; cu exploatarea în condiții de 
jaf a resurselor naturale ; cu perpe
tuarea unor vaste zone de subdez
voltare și foamete.

înaintările forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste și înnoi
toare ; transformările permanente 
și cuceririle, pe baze socialiste, înfăp- 
tuite în U.R.S.S., in țările socialiste, 
într-o mare parte a lumii ; afir
marea popoarelor și statelor noi, 
independente ; prezența și acțiunea 
unor mari centre iniernationale — 
cu caracter politic, spiritual — care 
urmăresc evitarea războiului și pro
movarea dezvoltării, toate acestea 
reprezintă cuceriri care constituie 
puncte trainice de la care forțele pro
gresiste din lume pornesc pentru a 
merge înainte. Dar, in ansamblu, 
pînă acum,, nu a venit un răspuns 
global și valabil la problemele uriașe 
pe care masele, popoarele, națiunile 
le ridică, conferindu-le un caracter 
de urgență.

în mod deosebit ies în evidență 
criza capitalismului și imperialis
mului, incapacitatea lor istorică de 
a da răspunsuri adecvate la pro
blemele de fond ale contemporanei
tății.

Desigur, această criză și această 
incapacitate nu exclud ca o parte a 
forțelor capitaliste dominante să 
facă noi tentative de a impune so
luții neoimperialiste și neocolonia- 
liste, cu scopul de a-și menține 
actualele poziții de dominație și 
chiar de a recuceri altele. Totodată, 
nu trebuie să subapreciem contra
dicțiile și diferențierile profunde 
care apar în interiorul lumii capi
taliste și forțelor imperialismului.

în continuare, în raport se arată 
că în U.R.S.S. și în țările socialiste 
au fost puse bazele unei realități 
economice și sociale calitativ deo
sebite de cea a capitalismului. De
sigur, realitățile țărilor socialiste 
sint diferite. Nu trebuie subapre
ciate diferențele. Ar fi o greșeală 
ca ele să nu fie văzute — și a fost 
o greșeală că nu li s-au recunoscut 
bazele lor obiective.

Criza generală a lumii se exprimă 
acum și printr-o criză a destinderii, 
prin înmulțirea unor puncte de în
cordare și conflicte ; prin deteriora
rea raporturilor dintre marile puteri ; 
prin revenirea la o concepție despre 
relațiile internaționale care tinde 
să pună pe primul plan momentul 
raporturilor de forță și acțiunilor 
de forță ; prin opoziția și con
fruntarea între diferite forte în di
ferite puncte și pe diferite eșichiere 
ale lumii. Toate acestea sint foarte 
periculoase și ne preocupă serios.

Referindu-se la situația din Asia de 
sud-est, vorbitorul a amintit de in
tervenția Vietnamului în Kampuchia, 
în sprijinul forțelor kampuchiene 
care se opuneau regimului Pol Pot ; 
intervenția puternicei armate viet
nameze in Kampuchia a readus în 
atenție o problemă de principiu : 

aceea a neamestecului în afacerile 
interne ale unui alt stat ; a obliga
ției de a respecta în “mod absolut 
suveranitatea oricărui stat. A avut 
loc apoi atacul armat al Chinei im-- 
potriva Vietnamului, în contradicție 
cu principiul amintit și, în plus, mo
tivat de o inadmisibilă intenție pu
nitivă. Noi — a subliniat vorbitorul 
— ne permitem de la acest Congres 
al nostru să adresăm Chinei și Viet
namului un apel : Vă urăm să ur
mați căile înțelegerii, ale cooperării 
și păcii. înțelegerea dintre voi va 
Însemna o mare contribuție la salv
gardarea și consolidarea păcii în în
treaga lume și la cauza socialismului!

în. legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, in condițiile tratatului de 
pace încheiat intre Egipt și Israel, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca în această zonă hotăritoare să se 
ajungă — fără excluderi și concu
rențe între marile puteri — la o 
soluție pașnică, globală și de 
durată, care să garanteze integritatea 
si securitatea tuturor statelor arabe 
si a statului Israel si să recunoască 
dreptul poporului palestinian de a 
avea un stat propriu.

Pacea mondială depinde si în pre
zent de echilibrul terorii, situație 
care pune în evidentă cît de necesar 
Si urgent este ca. fără să se modifice 
echilibrul de forte; să se procedeze 
la încetarea producției' și apoi la 
distrugerea armelor atomice, nuclea
re și cu neutroni, la reducerea pro
gresivă și echilibrată a tuturor ar
mamentelor.

Un asemenea proces impune ra
porturi și o atmosferă de încredere 
in primul rînd intre cele două puteri 
mari, S.U.A. și U.R.S.S., cărora de 
fapt continuă să le revină cea mai 
mare răspundere în salvgardarea 
păcii. împreună cu puterile cele mai 
mari, un rol esențial revine celorlalte 
națiuni mari, și îndeosebi Republicii 
Populare Chineze. Dar toate po
poarele și statele au dreptul și da
toria să participe in deplină autono
mie — conform principiilor și regu
lilor O.N.U. — la construirea unei 
noi ordini internaționale, economice 
și politice.

în raport se arată că o problemă 
gravă, aflată de multi ani în centrul 
preocupărilor, o constituie conflictul 
dintre China și Uniunea Sovietică, 
problemă ce nu poate fi izolată de 
cadrul mondial în ansamblu. Raportul 
exprimă îngrijorarea față de unele 
aspecte ale ascuțirii conflictului, sub
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liniind că acest lucru este profund 
greșit, indiferent de motivele obiec
tive care au putut exista și chiar de 
erorile unei părți sau alteia care au 
putut genera și întreține conflictul. 
Exprimîndu-se dezaprobarea și în
grijorarea fată de linia conform 
căreia Uniunea Sovietică este consi
derată ca un dușman, chiar ca duș
manul principal. în raport se arată 
apoi că, totodată, ar fi greșit din 
partea oricui de a nesocoti dreptul 
Chinei de a deveni o tară modernă 
și dezvoltată ; întrucît acest proces 
va inainta, se pune problema de a 
contribui cu toții pentru a face in 
așa fel incit el să determine China 
să se angajeze într-o politică de 
pace și cooperare.

Pentru depășirea crizei destinderii 
trebuie să se reafirme deschis și 
solemn că nu există motive care să 
justifice amestecul și intervenția in 
viața internă a unui stat. Nu este 
admisibil să fie încălcate integrita
tea și suveranitatea statelor pentru 
sprijinirea unor regimuri reacționare, 
dar nici pentru a exporta revoluția, 
pentru a da lecții punitive, pentru 
a preveni amenințări mai mult sau 
mai puțin ipotetice. Dacă acest prin
cipiu ar fi încălcat, aceasta ar des
chide calea unor reacții în lanț pînă 
la o conflagrație generală.

în continuare. în raport se subli
niază necesitatea ca cele mai mari 
puteri si toate statele să se angajeze 
serios într-o acțiune coordonată și 
unitară îndreptată spre soluționarea 
problemei subdezvoltării. în fapt, 
există o singură alternativă : ori sint 
rezolvate asemenea probleme. în con
diții de pace, cu ajutorul solidarității; 
ori. în perspectivă, sînt cauza inevi
tabilă a unor tensiuni, conflicte și a 
războiului. într-un astfel de efort 
pozitiv trebuie dată prioritate blo
cării și reducerii bugetului inarmă- 
rilor ; de asemenea, obligației de a 
destina o cotă din resursele tărjlor 
dezvoltate pentru țările subdezvol
tate.

Strategia păcii trebuie să se îmbo
gățească cu sarcina promovării 
cooperării pe scară mondială in ve
derea dezvoltării. în acest context, 
vorbitorul, ocupîndu-se de problema 
conlucrării forțelor revoluționare, 
progresiste, a reafirmat poziția 
P.C.I. cu privire la necesitatea 
unui internaționalism nou, înte
meiat pe recunoașterea diversită
ților și pe respectul deplin al auto
nomiei fiecărui partid comunist, a 
fiecărei forțe revoluționare și progre
siste. Considerăm că a venit momen
tul să facem un pas înainte, în sensul 
că toate forțele revoluționare și pro
gresiste — comuniste, socialiste, de
mocratice, de inspirație laică , și creș
tină, mișcări de eliberare — să Se 
angajeze în definirea principiilor 
fundamentale, a liniilor și obiective
lor unei strategii a păcii și. dezvol
tării care să poată face loc și unor 
inițiative comune.

După ce s-a referit la situația de 
criză profundă prin care trece 
Comunitatea Economică Europeană, 
unde există peste șase milioane de 
șomeri, raportorul a subliniat că sin
gura modalitate de soluționare o con
stituie realizarea unor ample trans
formări interne — precum și o nouă 
politică regională, realizarea unei 
echilibrări între țările puternice și 
țările slabe, problemă care se va 
pune cu toată amploarea și cu prile
jul lărgirii C.E.E., prin includerea 
Greciei, Spaniei și Portugaliei ; ne
cesită, de asemenea, crearea unor 
relații noi cu țările în curs de dez
voltare. Noi, comuniștii italieni, con
siderăm că putem desfășura, datorită 
pozițiilor noastre politice, în proble
mele reînnoirii C.E.E., un rol speci
fic și de neînlocuit în noul Parlament 
european.

în această ordine de idei, ra
portorul a arătat, referindu-se 
la calea Italiei spre socialism, 
așa cum este ea concepută de parti
dul comunist, că aceasta decurge în 
primul rind din istoria Italiei, din 
condițiile naționale specifice ale tării. 
Noi nu pretindem să indicăm un 
model care să le lipsească de 
valoare pe celelalte. Desigur, este 
necesar ca mișcarea comunisță. revo
luționară și muncitorească din orice 
parte a lumii să încurajeze, să stimu
leze. să favorizeze găsirea de căi noi 
de înaintare spre socialism și de con
struire a socialismului. Calea , noas
tră nu este o cale oportunistă și de 
renunțare la sarcinile revoluționare. 
Dimpotrivă, ea este o cale de luptă, 

o cale care cere o atitudine militantă 
tenace și o .tensiune revoluționară 
permanentă. Drumul nostru spre so
cialism și concepția pe care o avem 
noi despre societate și despre statul 
socialist, întemeiate pe democrația 
politică, nu sint rodul unor elucu
brații abstracte, ci al unei experiențe 
concrete. Faptul nou al acestor ultimi 
ani este că noi am privit tot mai 
mult această concepție și această 
luptă dintr-o perspectivă și o dimen
siune europeană, urmărind și reali- 
zind obiective comune cu alte partide 
comuniste, precum și pe acela al 
unor convergente cu alte forțe de 
inspirație socialistă și progresistă din 
Europa occidentală.

în continuarea raportului, vorbito
rul s-a ocupat pe larg de situația e- 
conomică, socială și culturală, a mij
loacelor de informare in masă, de 
organizarea statală, de realitățile de
mocratice din țară și a făcut o am
plă analiză a contradicțiilor existen
te în societatea italiană, precum și a 
situației tuturor claselor și categori
ilor sociale. Se constată — se a- 
rată în raport — o situație de cri
ză. ale cărei consecințe devin tot 
mai acute în toate domeniile, pro
voacă îngrijorarea fiecărui cetățean. 
S-a ajuns la un punct în care pre
domină si se înmulțesc impulsuri de 
dezagregare, fenomene degenerative, 
tendințe regresive care duc societa
tea si statul spre decădere, șpre o 
situație care nu poate fi controlată. 
Se accentuează degradarea economi
că si socială din Mezzogiorno. cres
te, atit în această zonă, dar și pe 
scară națională, numărul tinerilor 
care nu găsesc de lucru.

în actualele condiții de criză gene
rală și de decădere, terorismul con
stituie un pericol iminent de maximă 
gravitate, care a devenit în Italia o 
formă aberantă de luptă politică, 
menită să frîneze înaintarea mișcării 
muncitorești și populare și să zgu
duie din temelie regimul democrat. 
Caracterul periculos al terorismului 
constă nu numai in faptul că acțiu
nile sale pot răspindi o atmosferă de 
teamă, ci și in acțiunea de intimidare 
și de șantaj care este exercitată asu
pra unor categorii de cetățeni care 
activează în centre importante ale 
vieții națiunii și statului. Se tinde 
astfel să se slăbească apărarea socie
tății și a statului democrat, „să se 
dezmembreze", cum afirmă chiar te
roriștii, mecanismele de funcționare; 
obiectivul final al teroriștilor este 

războiul civil. Democrația din Italia 
s-a dovedit însă mai puternică decit 
dușmanii săi . și se poate afirma că și 
in acest domeniu factorul hotăritor 
l-a reprezentat torta organizată, ca
pacitatea de mobilizare a comuniști
lor italieni.

Noi, comuniștii, am fost si trebuie 
să fim primii susținători ai unei po
litici de rigoare, de seriozitate și se
veritate în toate domeniile — în via
ta economică și socială, in activita
tea statului și a organismelor sale, 
în functionarea instituțiilor demo
cratice și în viata partidelor. Dar 
severitatea și rigoarea pot fi cerute 
și obținute numai atunci cînd la baza 
lor și drept obiectiv al lor stau pro
gresul dreptății sociale și realizarea 
unei reînnoiri.

în raport sînt analizate propunerile 
și măsurile întreprinse în ultimii ani 
pentru a pune sub control inflația, 
pentru a frîna înrăutățirea situației 
economice și financiare, subliniin-, 
du-se că austeritatea nu este numai 
un mijloc obligatoriu pentru a frîna 
înrăutățirea situației economice și 
financiare, ci și o pirghie pentru o 
dezvoltare. economică puternică și de 
durată, care să rezolve problema 
muncii și a locurilor de muncă, să 
pună capăt risipei, privilegiilor, 
parazitismului, care să corecteze 
dezechilibrele- teritoriale și diferen
țierile sociale, să afirme o nouă or
ganizare a vieții personale si co
lective.

Referindu-se la cauzele care au de
terminat ieșirea P.C.I. din fostul gu
vern al majorității parlamentare, ra
portorul a arătat că P.C.I. a atras aten
ția in repetate rînduri că nu poate 
rămîne indiferent în fața manifestă
rilor de încălcare a acordurilor asu
mate și a spiritului solidar care ar fi 
trebuit să anime toate partidele ma
jorității. P.C.I. a recurs la această 
acțiune tinînd seama și de prăpastia 
care se accentua intre necesitățile 
tării și capacitatea de intervenție co
respunzătoare a guvernului. Demo
crația creștină poate nu a fost obiș
nuită cu alianțe și colaborări pe baze 
de egalitate efectivă și nu a înțeles 
că P.C.I. nu este un partid care poate 
fi tratat ca o tortă subalternă. Nu 
există politică de colaborare care să 
reziste denigrărilor gratuite si conti
nue la adresa ■ tradițiilor, realității, 
prestigiului și orgoliului unui mare 
partid ca al nostra. Nu'se poate cere 
P.C.I. să susțină un guvern de demo- 
crati-creștini. care să jignească in 
fiecare zi cele mai adinei sentimente 
ale comuniștilor și ale milioanelor de 
italieni care au încredere în noi. A- 
mintind de diferitele și repetatele pro
puneri făcute de P.C.I. și care nu au 
întrunit acordul democrației creștine, 
raportorul a arătat că este limpede 
pentru oricine că partidul comunist 
a făcut efortul cel mai serios pentru 
a evita alegerile anticipate.

Iată motivele hotărîrii pe care am 
luat-o in ianuarie cu o cumpătare 
meditată si avînd conștiința datoriilor 
noastre și a responsabilităților noas
tre fată de oamenii muncii și de po
porul italian. Nu . trebuie deloc să ne 
gîndim la vreun motiv ascuns,: în 
spatele hotărîrii noastre nu stau, de
sigur. presiuni externe, nici înrăută
țirea situației internaționale. Este a- 
devărat că ieșind din rîndurile ma
jorității am dorit si să evităm com
promiterea. într-o experiență de 
acum epuizată, unor trăsături esen
țiale ale fizionomiei și rolului Parti
dului Comunist Italian.

Comuniștii italieni sint convinși 
că este posibil a se depăși criza nu
mai pe baza contribuției tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, a 
tuturor organizațiilor lor sociale și 
politice. Deplasarea spre stînga, ma
rile schimbări pe planul guvernării 
locale, ponderea crescîndă obținută 
de P.C.I. în parlament și. totodată, 
agravarea condițiilor generale în tară 
pun la ordinea zilei cerința unei noi 
faze politice. O linie de unitate de
mocrată, capabilă să scoată Italia 
din situațiile dramatice si periculoase 
ale crizei. în stare să garanteze o 
nouă dezvoltare a tării, cere ca P.C. 
Italian să participe la conducerea na
țiunii. Prin propunerea unui guvern 
de coaliție democratică, noi. comu
niștii, reafirmăm și o cerință isto
rică și una strategică care așază 
perspectivele de înaintare democra
tă și socialistă în Italia pe unitatea 
partidelor mișcării muncitorești si ne 
convergenta si înțelegerea cu fortete 
populare, progresiste sau de inspira
ție catolică. Un asemenea guvern, 

chiar dacă partidele care 11 alcătuiesc 
mențin diverse perspective pentru 
viitor, este astăzi o cerință națională.

Trebuie deci să insistăm : guvernul 
de care avem nevoie astăzi este un 
guvern de coaliție a forțelor demo
crate. un guvern la care să participe 
Partidul Comunist Italian cu titlu 
deplin. în condiții de egalitate și cu 
poziții corespunzătoare rolului său si 
răspunderilor sale de mare forță 
muncitorească si populară. Acesta 
este obiectivul fundamental al luptei 
noastre politice si. dacă ea va avea 
loc. al luptei noastre electorale. Și 
propunem acest obiectiv desigur nu 
dintr-un calcul îngust pentru putere, 
ci cu conștiința deplină că este vorba 
ca partidul nostru să treacă. într-un 
moment atit de dur si de amenin
țător. o probă dificilă si grea.

Trebuie deci ca oamenilor muncii 
și cetățenilor să le fie clar faptul 
că torta P. C. Italian, oricare ar fi 
locul său parlamentar, este în orice 
caz un element hotăritor și garanția 
fundamentală pentru apărarea cuceri
rilor și intereselor maselor de oameni 
ai. muncii, pentru o politică de pro
gres, de dreptate, de securitate de
mocratică. Este un punct de referire 
sigur și trainic într-o situație in care 
sînt atit de îngrijorătoare semnele 
de confuzie, de marasm și de pericol. 
Din acest motiv de fond, din această 
exigentă națională trebuie să cerem 
să fie reînnoită si extinsă încrederea 
in P.C.I.

Elementul de bază al politicii de 
unitate democrată a fost întotdeauna 
si continuă să fie pentru comuniști 
raporturile unitare cu Partidul So
cialist Italian. Unitatea stîngii este 
un bun prețios pentru mișcarea mun
citorească si pentru tară, este o 
pirghie hotăritoare pentru dezvoltarea 
democrată si socialistă. Deși in pre
zent există un moment dificil, totuși 
trebuie spus că niciodată cadrul co
laborării nu a fost atit de larg cu 
astăzi, rezultatele acestei acțiuni co
mune confirmînd valabilitatea si im
portanta raporturilor unitare.

Politica de reînnoire socială com
portă. în același timp, neapărat si alti 
interlocutori importanți, si în primul 
rind forțele sociale si politice demo
cratice, de inspirație catolică, inclusiv 
cele care îsi găsesc exprimarea in 
democrația creștină. Noi nu am 
subapreciat deloc insemnătatea luării 
de poziție prin care conducătorii de
mocrației creștine au afirmat că nu 
mai manifestă discriminări ideologice, 
că istoria celor 30 de ani de republică 
constituie o mărturie a consecventei 
și a funcției democrate a P.C. Italian. 
Este o recunoaștere tardivă, care 
are însă o mare importantă si care 
nu dorim să fie repudiată în viitorul 
apropiat.

Problema cu care sîntem confrun
tați este aceea a lărgirii grabnice a 
întregului sistem de alianțe al cla
sei muncitoare, care trebuie să aibă 
o capacitate tot mai mare de înțele
gere a noilor fenomene sociale de 
astăzi pentru a sesiza și orienta spre 
o transformare a societății interesele 
și aspirațiile pe care le exprimă. 
Dar trebuie să se țină seama și de 
faptul că o politică a alianțelor nu 
se poate defini doar in funcție de 
interesele economice și sociale. Tre
buie să se tină seama și de alte ele
mente — politice, Ideologice, cultu
rale. morale — problema centrală fi
ind aceea a lărgirii grabnice a în
tregului sistem de alianțe al cla
sei muncitoare. în scopul însănătoși
rii si reînnoirii întregii societăți.

Această concepție cu privire la ali
anțele clasei 'muncitoare pune în evi
dență în mod clar sensul adevărat al 
compromisului istoric. Strategia com
promisului istoric nu poate fi înțe
leasă ca o știrbire a identității isțo- 
rico-politice a fiecărui partid, nici 
nu exclude posibilitatea unor for
mule diferite de guvernare. Ceea ce 
comuniștii consideră indispensabil 
pentru salvarea și reînnoirea țării 
sint convergența și acordul maselor 
largi de orientare socialistă, comu
nistă. catolică.

în acest context, ocupîndu-se de as
pectele politicii P.C.I. față de catolici, 
s-a subliniat în raport necesitatea că
utării unei înțelegeri reciproce mai 
ample și a unei înțelegeri cu acele 
mișcări și organizații de catolici care 
simt nevoia transformării societății, a 
dreptății și a unei moralități mai 
mari — mișcări sau organizații din
tre care unele au o orientare antica
pitalistă.

Scoțînd in evidență importanța lup
tei ideologice, in condițiile în care in 
lumea de astăzi se răspîndesc cele 
mai diferite tendințe iraționale, vor
bitorul a reafirmat hotărirea P.C.I. 
de a se angaja cu tot mai multă pu
tere în vederea eliberării conștiinței 
partidului și a maselor largi de orice 
formă de „mit" si de orice urmă de 
schematism si dogmatism. Sîntem pe 
deplin angajați în vederea afirmării 
caracterului laic al partidului nostru 
și al luptei sale pentru a promova 
în rîndurile noastre si în rîndul mi
lioanelor de femei și bărbați cunoaș
terea realității și sensului proceselor 
istorice ca efort complex, dificil, con
tradictoriu. Tindem să ne anga;țim 
cu întreaga noastră energie în lupta 
pentru victoria unei cauze căreia îi 
sint inerente idealurile si valorile 
cele mai înalte în ce privește socie
tatea și omul.

în ultima parte a raportului, con
sacrată problemelor vieții interne de 
partid, se relevă că de la preceden
tul congres numărul membrilor P.C.I. 
a crescut cu 132 000. ajungind in pre
zent la 1 790 450, ceea ce demonstrea
ză o consolidare a tortei și pozițiilor 
partidului in rîndurile maselor mun
citoare. A avut loc o întărire a or
ganizațiilor de partid în rîndul mun
citorilor emigranți, au crescut numă
rul de femei înscrise în partid și pre
zenta lor în organismele de condu
cere. în ce privește organizația de 
tineret a P.C.I., în raport se arată că 
in ultimii ani Federația Tineretului 
Comunist Italian a desfășurat ample 
acțiuni de luptă, obtinînd importan
te rezultate. în același timp au 
apărut limite și greșeli în acțiunile 
federației, ea nereușind încă să de
vină o adevărată organizație de masă.

în raport se subliniază necesitatea 
dezvoltării liberei circulații a ideilor 
în interiorul P.C.I., pentru a determi
na participarea activă a tuturor co
muniștilor la elaborarea politicii 
partidului și la aplicarea sa. Trebuie 
înlăturată orice formă de respingere 
sau suficientă in fata criticilor aduse. 
Una din virtuțile majore ale revolu
ționarilor, ale conducătorilor comu
niști este aceea de a ști să asculte, 
să înțeleagă, să interpreteze cuvin
tele și sentimentele maselor.

Reliefînd marile succese obținute 
de P.C.I. în cadrul consultărilor e- 
lectorale din 1975 și 1976, raportul 
arată că în perioada următoare se 
impune intensificată întreaga activi
tate de propagandă a partidului. în 
încheiere, Enrico Berlinguer a ex
primat convingerea că dezbaterile și 
hotărîrile Congresului vor insufla 
P.C.I. o și mai mare claritate de țe
luri, o și mai mare capacitate de 
luptă, pentru a corespunde speranțe
lor pe care oamenii muncii. întreaga 
țară și le pun în comuniștii italieni.
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Marea sărbătoare 
a poporului ungar prieten

ZIUA NAȚIONALA A REPUBLICA senegal Telegrame de felicitare adresate

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Primsecretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului LÂZÂR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Ungare, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, tuturor co
muniștilor și întregului popor ungar prieten, un salut 
cordial și calde felicitări.

Tn cei 34 de ani care au trecut de la eliberare, la care 
alături de armata sovietică și-a adus contribuția și armata 
română, poporul ungar a obținut, sub conducerea parti
dului comuniștilor, realizări remarcabile în edificarea so
cialismului, în dezvoltarea economiei, științei și culturii. 
Poporul român se bucură sincer de aceste succese ale 
oamenilor muncii din țara vecină și prietenă.

Constatînd cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor 
tradiționale de prietenie și colaborare statornicite intre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, între poporul român și poporul ungar, avem 
convingerea că, acționînd împreună în spiritul convorbi
rilor la nivel înalt și al comunicatului semnat în vara 
anului 1977, raporturile româno-ungare vor cunoaște o 
dezvoltare susținută pe toate planurile, în folosul celor 
două popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii sărbători, dorim sincer Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliu
lui Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Ungare, întregului popor ungar noi succese pe 
calea înfloririi patriei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
DAKAR

La cea de-a XlX-a aniversare a proclamării independenței Senegalului, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar poporului senegalez prieten, deplin succes 
pe calea dezvoltării independente, a progresului și prosperității sale,

îmi exprim deplina convingere că relațiile de prietenie și conlucrare 
fructuoasă statorntcite între România și Senegal se vor extinde și intensifica 
în interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii intre 
toate națiunile lumii, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tovarășului llie Verdeț

Stimate tovarășe prim-ministru,
Permiteți-mi ca, In numele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace 

și al meu personal, să vă felicit cu prilejul alegerii în funcția de prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România.

Cu această ocazie, aș dori să-mi exprim convingerea fermă că politica 
de adîncire a colaborării strînse și de dezvoltare a relațiilor multilaterale 
dintre statele noastre socialiste va contribui la întărirea prieteniei dintre 
popoarele țărilor noastre și a unității comunității socialiste, a socialismului 
și păcii în lume.

Vă dorese, stimate tovarășe prim-ministru, sănătate deplină, satisfacții 
personale și mult succes în funcția dumneavoastră de răspundere.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Au trecut 34 de ani de la elibe
rarea Ungariei de sub jugul fascist, 
eveniment crucial in istoria po
porului vecin și prieten, care a 
deschis calea făuririi unei orînduiri 
noi, superioare pe meleagurile pa- 
"iei sale.
Prin ampla activitate construc

ții vă desfășurată în acest răs
timp. sub conducerea P.M.S.U., 
oamenii muncii maghiari au în
lăturat rămînerea în urmă moște
nită și au transformat Ungaria 
într-o țară socialistă înfloritoa
re, Ca rezultat al eforturilor ma
selor populare, eliberate de exploa
tare. a cunoscut o puternică dez
voltare economia națională. în com
parație cu anul 1950, venitul na
tional a crescut de aproape cinci 
ori, producția industrială de opt ori. 
iar producția agricolă s-a dublat. 
Un puternic avint au cunoscut 
știința. învățămintul si cultura. Pe 
fundamentul dezvoltării forțelor de 
producție, a ansamblului economiei 
naționale, a crescut substanțial ni
velul de trai al celor ce muncesc.

Sărbătoarea de azi găsește poporul 
ungar angajat cu întreaga sa putere 
de muncă și capacitate creatoare 
în Îndeplinirea sarcinilor Congresu
lui al XI-lea al P.M.S.U. și a celui 
de-al V-lea plan cincinal, care pre
vede creșterea în continuare a ve
nitului național cu 30—32 la sută, 
modernizarea sectoarelor cheie ale 
economiei naționale, dezvoltarea a- 
griculturii. creșterea veniturilor oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
ridicarea in continuare a bunăstării 
poporului.

Ca prieten apropiat al poporului 
ungar, poporul român urmărește eu 
profundă simpatie activitatea con
structivă a oamenilor muncii din 
tara socialistă vecină si se bucură 
sincer de remarcabilele lor înfăp
tuiri în toata sferele activității so
ciale.

De-a lungul istoriei, eei mai buni 
fii ai popoarelor noastre, forțele 
revoluționare, în primul rînd comu
niștii. au păstrat și cultivat cu 
grijă prietenia romano-ungară. A- 
ceastă prietenie s-a întărit și dez
voltat. înfruntînd politica de în
vrăjbire dusă de clasele exploata
toare pentru a-și putea menține si 
consolida politica de dominație și 
asuprire. Prietenia dintre popoarele 
noastre și-a găsit o puternică ex
presie în timpul celui de-al doilea 
război mondial, cînd, după înfăptui
rea insurecției naționale armate 
antifasciste si antiimperialiste de la 
23 August 1944. ostașii armatei româ
ne. luptind cot la cot cu ostașii ar
matei sovietice, și-au adus, prin 
grele sacrificii în lupte deosebit de 
înverșunate, contribuția de singe la 
eliberarea Ungariei.

In anii construcției socialiste, re
lațiile româno-ungare au căpătat un 
conținut nou. superior, avînd drept 
cadru cele două tratate de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
cheiate intra țările noastre, Extin-' 
dorea și aprofundarea raporturilor 
de conlucrare dintre cele două țări 
evidențiază cu putere caracterul 
rodnic al principiilor egalității în 
drepturi, respectării jndependen-

tei șl suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, care, consa
crate in aceste documente, consti
tuie temelia colaborării multilate
rale româno-ungare.

Factorul hotărîtor al dezvoltării 
ascendente a raporturilor noastre îl 
constituie legăturile de prietenie si 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, un rol de mare în
semnătate avind in acest cadru ln- 
tîlnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr, care au conferit mereu noi 
orizonturi colaborării dintre țările 
și popoarele noastre.

O dezvoltare puternică a cunoscut 
colaborarea economică. volumul 
schimburilor crescind de circa două 
ori în actualul cincinal față de 
cincinalul anterior șl urmlnd să se 
dubleze din nou în perioada 
1981—1985. în ansamblul relațiilor 
noastre economice, o pondere spo
rită revine cooperării în producție, 
care se extinde în domeniile con
strucțiilor de .mașini-unelte, auto
vehiculelor, echipamentelor hi
draulice. mijloacelor tehnicii de 
calcul, chimiei, industriei materia
lelor de construcții etc. Se dezvoltă, 
de asemenea, colaborarea tehnlco- 
științifieă și culturală.

întărirea prieteniei și amplifica
rea colaborării româno-ungare răs
pund intereselor fundamentale ale 
popoarelor noastre, cauzei socialis
mului, a păcii în Europa și in în
treaga lume.

De la dobîndlrea in
dependentei Senegalu
lui se împlinesc 19 
ani. Această perioadă 
relativ scurtă din noua 
istorie a tării s-a ca
racterizat prin eforturi 
susținute pentru înlă
turarea moștenirii unei 
îndelungate dominații 
coloniale, pentru dez
voltare economică de 
sine stătătoare si pro
gres social.

Incepînd chiar cu 
primul plan economic, 
pe anii 1961—1964. au
toritățile de la Dakar 
îsi propuneau depăși
rea treptată a mono- 
culturii arahidelor, 
care și-a pus pecetea 
asupra întregii struc
turi economice a tării, 
supranumită, de aceea, 
..tara arahidelor". In 
acest sens. în agricul
tură — sectorul de 
bază al economiei — 
s-au luat în ultimii 
ani măsuri privind in
troducerea unor noi 
eulturi. care să asigu
re populației alimen
tele de primă necesi
tate. ca și pentru ex
tinderea culturilor de 
bumbac și trestie de 
zahăr, Pentru a con
tracara efectele sece
tei ce a afectat în ul
timii ani zona șahe- 
liană. din care face

parte si Senegalul, a 
fost inițiat un amplu 
program de valorifica
re a uriașelor resurse 
ale fluviului Senegal 
si ale deltei sale, prin 
construirea unor siste
me de irigații. Conco
mitent va fi folosit si 
potențialul energetic 
al fluviului zăgăzuit.

Actualul plan cva- 
drienal de dezvoltare 
(1977—1981) duce mai 
departe politica de di
versificare economică. 
Se preconizează, ast
fel. punerea în valoa
re si utilizarea resur
selor subsolului. Sene
galul fiind unul din 
marii producători de 
fosfați din lume și 
disnunînd. de aseme
nea. de însemnate re
zerve de fier si alu
miniu. între altele, se 
are în vedere con
struirea unei industrii 
prelucrătoare diversi
ficate. orientată spre 
export Printre obiecti
vele mai importante 
ce urmează a fi con
struite în acești ani se 
află, tdtodată. o rafi
nărie de petrol cu o 
capacitate de 2,5 mi
lioane tone pe an. 
un complex petrochi
mic la Cayar. o uzină 
de îngrășăminte azo-

toșse, un mare port 
mineralier etc.

Poporul român, prie
ten apropiat ăl popoa
relor africane, al tutu
ror popoarelor care 
luptă pentru afirmarea 
propriei identități, ur
mărește cu simpatie și 
interes eforturile Po
porului senegalez în 
direcția consolidării 
independentei, pentru 
transformări social-e- 
conomice. între Româ
nia Si Senegal se dez
voltă relații de priete
nie și colaborare ba
zate pe stimă și res
pect reciproc. Momen
te de cea mai mare 
însemnătate în cronica 
acestor relații le con
stituie întilnirile din 
ultimii ani. de la 
București și Dakar, 
dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Seng- 
hor. Dialogul purtat, 
acordurile si înțelege
rile convenite au pus 
bazele unei conlucrări 
durabile, de natură să 
contribuie la amplifi
carea colaborării pe 
multiple planuri, în 
interesul progresului 
ambelor țări si popoa
re. al cauzei păcii si 
înțelegerii în întreaga 
lume.

Convorbiri economice româno-britanice
Tovarășul Paul Niculescu, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, marți, pe Allen 
Greenwood, vicepreședinte al firmei 
„British aerospace", și pe Donnald 
Papper, vicepreședinte al firmei 
„Rolls Royce", care efectuează o vi
zită în țara noastră.

în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate aspecte ale extinderii coope
rării economice, comerciale și de pro
ducție româno-britanice. îndeosebi în 
domeniul industriei aeronautice, pre
cum și alte probleme de interes co
mun.

La întrevederi au participat Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Alexandru Măi- 
găritescu, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Gheorghe 
Boldur. adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini. Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor.

Au fost prezențl Pretor Popa, am
basadorul României la Londra, și Re
ginald Louis Seconde, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

(Agerpres)
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Intîlniri sub semnul prieteniei și cooperării
La o cotitură a șoselei dintre 

Szolnok și Kecskemet — undeva, in 
apropierea Tisei, care, prin aceste 
locuri, curge tot mai larg și mai 
molcom printre ogoarele pustei abu- 
rinde sub soarele primăverii — ma
șina s-a oprit brusc, tn intimpinarea 
noastră a venit un grup de oameni 
care ne-au salutat cu zimbete prie
tenești și ne-au rugat să facem cîți- 
va pași pe un drum lăturalnic. La 
citeva zeci de metri depărtare ne-a 
apărut in cale un monument pe cit 
de sobru, pe atit de impresionant, pe 
al cărui postament, între buchete de 
flori proaspete — simplele, superbele, 
luminoasele flori ale pustei ungare 
— se putea citi, in limbile ungară st 
română, o inscripție conținind un 
omagiu cald închinat sutelor de 
ostași români căzuți prin aceste 
locuri, în iarna aspră 1944—1945, in 
grelele bătălii pentru eliberarea Un
gariei de sub jugul hitlerist. „Să 
știți că veți intîlni in țara noastră 
numeroase asemenea monumente, 
după cum veți găsi la Budapesta și 
în alte orașe cimitire, cu dragoste în
grijite, ale eroilor români, care au 
cimentat cu singele lor prietenia po- 
pvar -lor noastre1' — ne-a spus, cu 
pr-cet, înfiorată de emoție, un bărbat 

ă tinăr, care și-a înclinat impreu- 
eu noi fruntea, in semn de adincă 

cinstire, in fața monumentului. Si in 
clipa aceea gindul ni s-a îndreptat 
spre miile și miile de ostași români 
care, pe pămintul Ungariei, și-au 
acoperit numele de nepieritoare glo
rie in luptele pentru dezrobirea unui 
număr de 1 237 localități (intre care 
nu mai puțin de 14 orașe) de sub 
ocupația singeroasă a Germaniei 
hitleriste.

Bărbatul care evocase memoria 
eroilor români căzuți în războiul 
antifascist era inginerul agronom 
Varga Istvân, președintele coopera
tivei „Prietenia ungaro-romănă", si
tuată in comuna Cserkeszblo din 
județul Szolnok, pe al cărei teritoriu 
se găsea monumentul amintit, tn 
cadrul intilnirii prietenești care a 
avut loc după aceea la sediul coope
rativei — intilnire ce ne-a prilejuit 
o interesantă convorbire cu președin
tele Varga, cu inginerul șef Bălă 
Joszef, cu secretara comitetului co
munal de partid, Boros Laszlone, cu 
secretarul organizației de partid a 
cooperativei. Sărai Karoly — am 
putut afla date semnificative despre 
succesele dobindite de harnicii locui
tori din Cserkeszold in dezvoltarea 
acestei înfloritoare colectivități agri-

cole. tn 1978 — an agricol nu deose
bit de prielnic prin aceste locuri, din 
cauza condițiilor climatice — s-au 
obținut recolte medii de 5 200 kilo
grame griu și aproape 7 000 kilogra
me porumb la hectar (pe teren 
neirigat !), iar la lucernă 53 000 ki
lograme la hectar (recoltă considera
tă însă ca nesatisfăcătoare). Coope
rativa posedă, de altminteri, și o fa
brică de nutrețuri combinate. cu o 
producție de 350 de tone pe an. 
Aceasta și explică, în bună măsură, 
continua creștere a sectorului zooteh
nic, in care se găsesc, in prezent, 
260 vaci (cu o producție anuală me
die de peste 3 000 de litri de fiecare 
vacă furajată), peste 10 000 de păsări 
pentru ouă și circa 3 000 de porci. 
Am înșiruit aceste cifre nu pentru

NOTE DE DRUM
DIN REPUBLICA POPULARA

UNGARA

valoarea lor in sine — mai ales că, 
așa cum a ținut să sublinieze cu mo
destie tovarășul Varga, „ele nu "sînt 
ieșite din comun, cooperativa noastră 
fiind considerată o unitate agricolă 
mijlocie" — ci pentru semnificațiile 
lor generale in ce privește dezvolta
rea agriculturii in țara vecină și 
prietenă.

Cu deosebită însuflețire au vorbit 
gazdele noastre despre relațiile sta
tornicite cu cooperativa frățească 
„Prietenia româno-ungară" din co
muna Ostrov, județul Constanta, „tn 
1975 — ne povestea tovarășul Sărai 
— am făcut parte din delegația 
cooperativei noastre care a vizitat 
cooperativa din Ostrov. Am rămas 
adine impresionați atit de rezultatele 
obținute, cit și de căldura cu care 
ne-au înconjurat oamenii aceia 
sirguinciași și inimoși. Așteptăm in 
acest an vizita lor de răspuns și vă 
asigurăm că vom face totul pentru, ca 
prietenii noștri români să se simtă 
aici, cum se zice, ca la ei acasă. Știm 
că prin asemenea schimburi de dele
gații ne aducem și noi contribuția 
(a întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre partidele si țările 
noastre".

Ideea — și dorința — consolidării 
continue a relațiilor prietenești din
tre România socialistă și Ungaria so
cialistă au revenit adeseori ca un 
laitmotiv in cursul recentei noastre

călătorii, precum și al convorbi
rilor pe care le-am avut cu cadre de 
conducere, cu ingineri și muncitori 
din întreprinderile vizitate.

— A rămas adine întipărit în me
moria noastră — ne spunea tovarășul 
Pasztor Laszlo, directorul tehnic al 
celebrei Uzine de mașini grele de la 
Csepel — faptul că România a fost, 
la începutul refacerii acestei între
prinderi după anii grei ai războiului, 
prima țară cu care am avut relații 
frățești de colaborare și unde am ex
portat o instalație completă de lami
nat, care mai funcționează si in pre
zent la uzinele „Republica" din 
București. De atunci și pină la lami
norul pe care îl montăm in prezent 
in Zimnicea reconstruită, am par
curs un drum rodnic, de care noi ne 
declarăm satisfăcuți. As vrea să pre
cizez, de asemenea, că sintem foarte 
mulțumiți și de mașinile de bună 
calitate pe care le-am importat, mai 
ales in ultimii ani, din România : 
strunguri-carusel, strunguri-revolver 
și altele. Există, desigur, incă sufi
ciente posibilități pentru dezvoltarea 
mai departe și adîncirea continuă a 
cooperării dintre uzina noastră și 
partenerii noștri români, posibilități 
pe care, vreau să vă asigur, ne vom 
strădui să le folosim din plin în anii 
ce vin, in spiritul înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr de la istorica intilnire ce a 
avut loc la Oradea și Debrecen.

Referirile la aceste înțelegeri de 
însemnătate fundamentală pentru 
dezvoltarea continuu ascendentă a 
raporturilor de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre au constituit 
fundalul pe care s-au desfășurat nu
meroase episoade ale itinerarului 
nostru gazetăresc prin întreprinderi 
și instituții din Ungaria. Cu deose
bită satisfacție au fost amintite, în 
acest context, cuvintele secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele României socia
liste : „Am stabilit împreună un am
plu program de colaborare multilate
rală, care, fără îndoială, va fi salutat 
cu satisfacție de popoarele noastre, 
profund interesate să înainteze în 
colaborare pe calea progresului, a 
bunăstării lor, a edificării orînduirii 
socialiste". Cuvinte pe care interlo
cutorii noștri din Ungaria — ca, de 
altminteri, și oamenii muncii din țara 
noastră — le consideră expresia unor 
realități in plină și fructuoasă evo
luție.

Victor BÎRLADEANU*

Plecarea delegației parlamentare din Indonezia
Delegația parlamentară indonezia- 

nă, condusă de Kartidjo, vicepre
ședinte al Camerei Reprezentanților 
a Republicii Indonezia, care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, a fă
cut o vizită în țară noastră, a părăsit 
marți după-amiază Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinți ai M.A.N., președinți 
de comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, alte persoane oficiale.

Au fost prezent! general brigadier 
Soesidarto, ambasadorul Indoneziei 
la București, membri ai ambasadei.

★
înainte de a părăsi tara, vice

președintele Camerei Reprezentanți
lor a Republicii Indonezia. Kartidjo, 
a declarat unui redactor al Agerpres: 
Am fost extrem de onorați că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a avut 
amabilitatea de j) primi delegația 
noastră. Cu acest prilej am discutat 
o serie de aspecte privind relațiile 
bilaterale, precum Si probleme ale 
situației internaționale. La reîntoar
cerea noastră în Indonezia vom pune 
în atentie guvernului rezultatele

acestei vizite, posibilitățile concrete 
care există pentru lărgirea în conti
nuare a raporturilor dintre țările 
noastre.

în ceea ce privește situația inter
națională. am constatat că împărtă
șim aceleași păreri cu președintele 
Nicolae Ceausescu, mai ales în pri
vința problemelor complexe existente 
în momentul de față în lume. Astfel, 
unul din punctele noastre de vedere 
comune este acela că conflictele din 
lumea - actuală trebuie reglementate 
pa cale pașnică, pe baza respectării 
integrității teritoriale si a indepen
dentei fiecărei țări, că trebuie să se 
renunțe la orice act de forță, la orice 
gen de amestec in problemele inter
ne ale altui stat.

în cursul vizitei, a încheiat con
ducătorul delegației parlamentare 
indoneziene, am avut multe contacte 
directe cu oameni din diferite părți 
ale tării si am constatat pretutindeni 
satisfaetia din partea tuturora. Româ
nia a tradus în viată o serie de pro
iecte ample de dezvoltare economică 
si socială care sint în favoarea oa
menilor.

(Agerpres)

Stimate tovarășe Verdeț,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste România, vă adresez, în numele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Polone și al meu personal, felicitări 
cordiale și urări de succese în muncă.

îmi exprim convingerea că relațiile polono-române se vor dezvolta în 
continuare cu șucces, șpre binele celor două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, vă adresez felicitările mele 
călduroase.

Vă doresc mari și numeroase succese în îndeplinirea misiuniifdumnea- 
voastră de înaltă răspundere.

Fie ca prietenia și colaborarea dintre poporul vietnamez și poporul 
român să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult.

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

Cu ocazia numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru, 
sînt bucuros să vă adresez cele mai sincere felicitări. Convins că legăturile 
de prietenie și colaborare care unesc țările noaștre vor continua să se dez
volte și să se intensifice, vă transmit, dumneavoastră personal și poporului 
român, cele mai calde urări.

RAYMOND BARRE
Prim-ministru al Republicii Franceze

Cu oeazta numirii dumneavoastră In funcția de prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, vă felicit și vă transmit cele mai bune 
urări de succes în activitatea dumneavoastră plină de răspundere, precum 
și de fericire personală.

îmi exprim convingerea fermă că și pe viitor colaborarea fructuoasă 
dintre țările noastre va continua să se adincească.

HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal

al Republicii Federale Germania

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre ca prim-ministru al guvernului, 
doresc să vă exprim cordiale și călduroase felicitări împreună cu cele mai 
bune urări de succes în îndeplinirea noii și importantei dumneavoastră 
însărcinări.

Sînt convins că bunele relații existente între cele două țări ale noastre 
se vor dezvolta în continuare, în interesul nostru reciproc.

MASAYOSHI OHIRA
Prim-ministru al Japoniei

Cronica
Cu prilejul celei de-a 34-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă. Biroul Marii 
Adunări Naționale, Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Ministerul Apărării Naționale, Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Consi
liul Național al Femeilor, Comitetul 
național pentru apărarea păcii, Co
mitetul foștilor luptători antifasciști. 
Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie, alte organizații de masă 
și instituții centrale au trimis tele
grame de felicitare organizațiilor și 
instituțiilor similare din Republica 
Populară Ungară.

Tot cu acest prilej, atașatul militar 
și aero al Republicii Populare Ungare 
la București, colonelul Jozsef Lukacs, 
s-a întîlnit cu cadre și elevi ai Șco
lii militare de ofițeri activi de 
tancuri și auto „Mihai Viteazul", 
cărora le-a vorbit despre însemnăta
tea evenimentului aniversat. La 
întîlnire a fost prezent Sândor Raj- 
nai, ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București. Participan- 
ții la Intilnire au vizionat o foto- 
expoziție șl filme înfățișînd aspecte

zilei
din viața și ‘ âcflvi'tâtea' oamenilor 
muncii și militarilor unguri.

★
In cursul zilei de marți, Humberto 

Perez Gonzalez, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Juntei Centrale de Planificare a Re
publicii Cuba, care se află în țara 
noastră în fruntea unei delegații, a 
vizitat întreprinderea de mașini gre
le, întreprinderea „Autobuzul" și car
tiere de locuințe din Capitală.

în aceeași zi. delegația cubaneză a 
plecat într-o vizită la Brașov.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Senegal, marți după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și cul
tură, un public numeros.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Senegal la Bucu
rești.

(Agerpres)
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Azi, In campionatul european de fotbal

ROMÂNIA—SPANIA
Cu toate că la Craiova a plouat 

aproape fără contenire, se speră ca 
terenul stadionului Central, care dis
pune de un sistem de drenaj eficient, 
să se prezinte în condiții acceptabile 
pentru meciul de astăzi, dintre echi
pele României și Spaniei, din cam
pionatul european interțări. Ieri di
mineață, cele două loturi au făcut 
ultimele antrenamente înaintea îu- 
tîlnirii oficiale. în rîndurile lotului 
reprezentativ al României domnesc 
încrederea în forțele proprii și hotă- 
rîrea de a se depune toate eforturile 
pe terenul de joc pentru un rezultat 
cit mai bun. Publicul craiovean 
— care are acces pe stadion în- 
cepînd de la ora 12 — este ferm ho- 
tărît să încurajeze pe orice timp 
echipa favorită. Iată și cele două for
mații anunțate de cei doi antrenori :

Spania t Arconada — Marcelino, 
Alesanco, Felipe, San Jose — Asensi. 
Villar, Del Bosque, Quini — Dani. 
Ruben Cano. Rezerve : Urruti, Cundi, 
Arias, Saura și Carrasco.

România : Lung — M. Zamfir. Sa- 
meș. Dinu, Lucuță — Dumitru. Ro- 
milă. Bbloni — Lucescu, Dudu Geor
gescu și Marcu. Rezerve : Răducanu 
Necula, Ștefănescu, Marcel Răduca
nu, Cfișan, Cămătaru.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă 
din Belgia — la centru. Van Langen- 
hove.

Posturile noastre de radio și tele
viziune. vor transmite direct partida, 
care va începe la ora 16.

Nicolae BABĂLAU 
corespondentul „Scînteii"

în meci amical între echipele olimpice

România — Cehoslovacia 1-0
Ieri, la Pitești, s-a jucat meciul 

amical dintre echipele reprezenta
tive olimpice ale României și Ceho
slovaciei. A învins echipa noastră 
cu scorul de 1—0 (0—0).

Meciul a avut loc pe un teren îm
bibat de apa ploii, din care cauză 
componenților celor două echipe nu 
le-a fost posibil să joace pe măsura 
posibilităților lor tehnico-tactice. Cu 
scurgerea timpului, jucătorii români, 
mai ușori și pare-se mai bine pregă
tiți fizic, și-au obligat adversarii 
să se rezume la defensivă. Golul 
victoriei a fost înscris destul de tîr- 
ziu, în minutul 86, de Augustin, dar 
scorul ar fi putut fi deschis incă 
din prima repriză, atunci cînd se 
acordase un penalti în favoarea 
echipei române (lovitura a fost ra
tată de Iovănescu — min. 35).

Echipa noastră olimpică, dip rîn
durile căreia au lipsit mai mtilțl ti-

tulari, a jucat ieri în următoarea 
alcătuire : Speriatu — Purima. Stan- 
cu, Cîrstea, Ivan — Bărbulescu 
(Al. Nicolae), Augustin, Iovănescu 
(Leac) — FI. Grigore (Doru Nicolae), 
Radu II, Doru Nicolae (Stan).

Amintim că primul meci România — 
Ungaria din preliminariile olimpice se 
va juca la 18 aprilie.

• FLUVIU SUBTERAN 
ÎN DEȘERT. Dup& cum au de’ 
moristrat cercetările efectuate de 
specialiști. în subsolul deșertu
lui Kîzilkum din U.R.S.S. curge 
un fluviu a cărui lățime ajunge 
pe alocuri la 10—12 kilometri. 
Fluviul ia naștere pe versantul 
de vest al lanțului muntos Tian- 
San. datorită pătrunderii preci
pitațiilor si a unei părți a ane
lor provenite din ghețari in ori
zonturile subterane. Se presu
pune că Întregul debit al flu
viului se adună intr-un bazin 
situat sub fundul Mării Arai, 
După descoperirea fluviului, se 
intenționează săparea unor pu
țuri si punerea în valoare a pă
șunilor din zonă.

• „TEZAUR" CINE
MATOGRAFIC VALORI
FICAT. Un vechi adăpost din 
fortul de la Bois-d’Arcy (Fran
ța) s-a dovedit a fi o adevărată 
„peșteră a lui Aii Baba" pentru 
cinefili. Aci erau adăpostite un 
mare număr de pelicule realiza
te in perioada „preistoriei" ci
nematografiei franceze. Pe acea 
vreme, realizatorii nu se pre
ocupau. firește, de păstrarea bo
binelor turnate în citeva zile si 
date repede uitării după prezen
tare. Prin grija unor entuziaști 
au fost restaurate filme cu su
biect artistic insumind peste 
200 000 metri si jurnale de ac
tualități totalizind 550 000 metri. 
Ele au si început să fie transmi
se la televiziunea franceză în 
cadrul a două emisiuni : „Ma

rele album" și „Cinemalices" — 
care se bucură de un deosebit 
succes in rîndurile telespectato
rilor.

• 80 DE ZILE ÎN BA
LON. Nu în fotoliul unui 
avion ultrarapid intenționează 
să facă americanul Max Ander
son ocolul lumii, ci in nacela 
unui balon. Realizator al unei 
performante notabile — prima 
traversare a Atlanticului în ba
lon. in octombrie 1978 —• An
derson intenționează ca noul 
zbor, și mai temerar, planificat 
pentru 1980, să dureze 80 ds 
zile.

• TESTAREA PRODU
SELOR PENTRU COPII. 
Cea mai mare asociație a

D[ PRETUTINDENI
consumatorilor din R. F. G. a 
ajuns la concluzia că mărfurile 
produse pentru uzul copiilor și 
al adolescenților sînt de calitate 
mai proastă, mai nefunctionale. 
și mai primejdioase decît cele 
destinate adultilor. Această cri
tică se bazează pe o testare a 
produselor pentru copii (îmbră
căminte. jocuri, mobilier etc.), 
efectuată intre 1968 si 1978. Te
lul urmărit de asociație este ca 
prin frecventele testări ale arti
colelor pentru copii să avertize
ze asupra aspectelor negative 
constatate în acest domeniu.

® UN CRANIU DE 
HOMINID, speță de primate

care a dus. în urma unei Înde
lungate evoluții, la formarea lui 
„Homo sapiens", omul de azi, a 
fost descoperit jn provincia 
Shaanxi din centrul R.P. Chi
neze. După cum anunță agenția 
China Nouă, vechimea craniului 
este apreciată la 100 000—200 000 
ani.

• CALITATE CON
TROLATĂ. în cursul anului 
1978. în laboratoarele răspindite 
pe întreg teritoriul R.D.G. au 
fost efectuate analize chimice 
asupra unui număr de 210 000 
probe de nutreț animal, ceea ce 
a permis ridicarea cu 50 la sută 
a calității hranei provenite din 
silozuri. în Laboratorul din 
Halle-Lettin se centralizează da
tele provenite din întreaga tară,

punîndu-se la punct noi metode 
de efectuare a analizelor.

• TEREN SPORTIV 
PLURIVALENT. Un teren pe 
care se poate practica pe tot 
parcursul anului patinajul, pre
cum și tenis, volei sau baschet 
— cu condiția de a schimba în
călțămintea — a fost pus la 
punct de o firmă din Franța. 
„Secretul" îl constituie un anu
mit tip de material plastic, din 
care se realizează panouri cu 
dimensiunile de 80 pe 60 si 3,3 
cm. ce pot fi asamblate în forma 
dorită, in funcție de suprafața 
care urmează să fie obținută. 
Acest patinoar sui generis, livrat 
cu o garanție de 4 ani. nu ne
cesită nici un consum de ener
gia. excluzînd deci posibilitatea 
unor pane de ordin tehnic si se

întreține ca o dușumea normală. 
Singurul inconvenient : coefi
cientul de alunecare este de nu
mai 85 la sută fată de patinoa
rele clasice,

• „SAKURA" - SĂR
BĂTOAREA FLORILOR 
DE CIREȘ. Anul acesta, în
florirea cireșilor — care în Ja
ponia are mai mult decît sem
nificația unui simplu fenomen 
botanic — a intervenit cu citeva 
zile mai devreme decît de obicei, 
datorită iernii mai blînde decit 
în alti ani. „Sakura", sărbătoa
rea florilor de cireș, este cele
brată de toți japonezii, care au 
un adevărat cult pentru acest 
semnal al primăverii, prin par
ticiparea la diferite manifestări 
organizate în parcuri și grădini.

În cîteva rinduri
în prima zi a concursului inter

național de tir de la Ciudad de Me
xico, țintașul român llie Codreanu 
a obținut o frumoasă victorie in 
proba de pușcă cu aer comprimat — 
10 m. pe care a cîștigat-o cu un to
tal de 381 puncte. Pe locul doi s-a 
clasat elvețianul Kuno Bertschy — 
380 puncte, iar locul trei a fost o- 
cupat de sportivul sovietic Ghenadl 
Lucikov — 379 puncte.

După două probe. în clasamentul 
general individual al campionatelor 
internaționale de pentatlon modern 
ale Franței conduce sportivul român 
Dumitru Spîrlea, cu 2 070 puncte, ur
mat de Horvath (Ungaria) >026 punc
te. Verdy (Franța) 2 008 puncte. Bell- 
mann (R.F. Germania) — 2002 punc
te. Peciak (Polonia) 2 000 puncte etc.

Proba de scrimă a fost cîstigată de 
Verdy — 1 028 puncte, care l-a între
cut în baraj pe Ledneev (U.R.S.S.)
— ambii realizind cite 1 028 puncte. 
Pe locul trei s-a clasat Dumitru 
Spîrlea, urmat de Horvath și Peciak
— toți cu cite 1 000 puncte.

După șapte runde. în turneul de 
sah de la Lone Pine (California) se 
menține lider marele maestru iugo
slav Dragutin Șahovicl cu 5,5 punc
te. Marele maestru român Florin 
Gheorghiu, care a remizat în ultl- 
mete două runde partidele cu Ka
plan și Șahovici, se află pe locul 2, 
cu 5 puncte.
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România dispune 
astăzi de o industrie

ROMA 3 (Agerpres). — Corespon
dentă de la R. Bogdan : Secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian. tovarășul Enrico Berlinguer. a 
primit, marți, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care a 
participat la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.C.I.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a fost 
transmis secretarului general al P.C.I. 
un cordial si prietenesc mesaj de 
salut, precum si cele mai bune urări 
de sănătate, de noi si mari succese 
comuniștilor italieni în lupta lor pen
tru transformări democratice, pen
tru socialism, pentru unitatea tuturor 
forțelor democratice si progresiste, 
pentru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de cel de-al XV-lea Congres al 
partidului.

Secretarul general al P.C.I.. Enrico 
Berlinguer. a exprimat cele mai vii

mulțumiri pentru salutul si urările 
care i-au fost adresate, rugind, la rîn- 
dul său. să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu expresia sentimen
telor sale de stimă si prietenie. îm
preună cu urarea fierbinte de prospe
ritate si pt-ogres poporului român, 
care, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său ge
neral. construiește societatea socia

listă multilateral dezvoltată.
Exprimindu-se satisfacția deosebită 

pentru bunele raporturi dintre P.C.R. 
și-PsC-.I.. în cadrul convorbirii s-a 
evidențiat dorința comună de a dez
volta în continuare aceste relații. în 
folosul cauzei socialismului si pro
gresului. destinderii si păcii, priete
niei dintre popoarele român și ita
lian.

S-a efectuat, totodată, un schimb de 
informații în legătură cu activitatea 
si preocupările actuale ale celor două 
partide.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială, to
vărășească.

dezvoltată41
ADDIS ABEBA 3 (Agerpres).

— Ziarul „The Ethiopian He
rald" publică, sub titlul „Impre
sii de călătorie din România", 
un amplu ’ articol despre țara 
noastră, in care se subliniază, 
printre altele : „Datorită hărni
ciei poporului român si condu
cerii ferme a Partidului Comu
nist Român, România dispune 
astăzi de o industrie dezvoltată, 
iar din punpt de vedere social 
esie 'foarte avansată". „In cele 
trei decenii de la eliberare, 
adăugă ziarul, producția indus
trială a crescut de 44 de ori, iar 
venitul național de peste 10 ori, 
față de anul de virf dinainte de 
război. S-au dezvoltat intr-un 
ritm inalt industria metalurgică 
a oțelului si construcțiilor de 
mașini, petrolului și petrochi
miei, a construcțiilor si materia
lelor de construcții, industria 
ușoară si cea alimentară. Una 
din marile cuceriri o constituie 
industria mașinilor agricole, do
meniu in care România a de
venit un important furnizor in 
Europa".

întîlniri ale reprezentantului P.C.R. 
cu conducători ai unor partide politice
BRUXELLES 3 (Agerpres). — To

varășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a participat la lucrări
le celui de-al XXIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia, s-a 
întîlnit, marți, cu Oscar Debunne, se
cretar național al Partidului Socia
list Flamand, și cu Paul Bolland, se
cretar național adjunct al Partidului 
Socialist Valon.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
prietenească, s-a efectuat un schimb 
de păreri și informații privind pre
ocupările actuale ale partidelor res
pective. reafirmindu-se dorința lor de 
a se extinde și intensifica relați’le 
tradiționale prietenești dintre Parti
dul Comunist Român și partidele so
cialiste valon și flamand din Belgia.

ORIENTUL MIJLOCIU
I

ÎMPOTRIVA angolei
LUANDA 3 (Agerpres). — Regimul 

rasist sud-african a săvirsit o nouă 
provocare armată împotriva Republi
cii Populare Angola. Un comunicat 
al Ministerului angolez al Apărării, 
reluat de agenția T.A.S.S.. informea
ză că trupe sud-africane au atacat si 
au distrus satul Xamavera din pro
vincia sudică Cuando Cubango. Agre
siunea a fost declanșată de trupele

sud-africane de De teritoriul Nami
biei. ocupată ilegal de regimul de la 
Pretoria. Trupele agresoare, preci
zează comunicatul, au fost sprijinite 
de elicoptere militare ale R.S.A.. Mi
nisterul angolez al Apărării informea
ză că în rindul populației pașnice din 
Xamavera au fost înregistrate nume
roase victime.

RHODESIA

Consolidarea controlului forțelor patriotice

ROMA 3 (Agerpres). — Marți 
s-au încheiat la Roma lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian. In cursul ședinței 
de marți dimineața au luat sfîrșit 
dezbaterile pe marginea raportului 
de activitate prezentat de 
general al P.C.I.

Numeroșii delegați care 
venit în dezbateri, membri 
țiunii P.C.I., ai Comitetului Central, 
militanți ai partidului din diferite 
regiuni ale Italiei au analizat pe 
larg situația politică, economică și 
socială a țării, propunerile P.C.I. 
pentru depășirea situației în care se 
află Italia, pentru formarea unui gu
vern de unitate națională, din care 
să facă parte toate forțele politice 
democratice, inclusiv comuniștii. Dis
cuțiile au evidențiat necesitatea in
tensificării acțiunilor unite ale tutu
ror forțelor democratice în lupta 
contra terorismului și a violențelor 
de orice fel, pentru apărarea institu
țiilor democratice născute din Rezis
tență și a intereselor vitale ale celor 
ce muncesc. S-a subliniat, totodată, 
importanța dezvoltării raporturilor 
de colaborare cu toate mișcările, 
partidele și curentele democratice și 
progresiste, de cele mai diferite ori
entări politice și ideologice, a făuririi 
unui nou internaționalism, fondat pe 
recunoașterea diversităților existente, 
pe deplinul respect al autonomiei 
fiecărui partid comunist și a fiecă
rei forțe revoluționare și progresiste.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul secretarul general al P.C.I.,

secretarul

au infer
ai Direc-

Enrico Berlinguer, care a subliniat 
importanța congresului pentru acti
vitatea viitoare a P.C.I., pentru 
transpunerea în viață a politicii sale 
de alianțe, pentru transformarea 
partidului într-un adevărat partid 
de guvernămînt. P.C.I. a insistat 
și va continua să insiste — a 
arătat secretarul general al P.C.I. 
— pentru intrarea comuniștilor 
în guvern, fiind convins că nu
mai astfel vor putea fi înfruntate cu 
adevărat și rezolvate multiplele difi
cultăți prin care trece țara in pre
zent. Obiectivul principal al partidu
lui în actuala campanie electorală va 
fi îndreptat spre creșterea forței 
electorale a partidelor de stingă — a 
relevat Berlinguer.

In cursul după-amiezii __ 
delegații la congres au aprobat, 
unele amendamente 
tezele politice ale partidului, 
statut, precum și programul în vede
rea alegerilor 
vest-european. Au fost alese noul Co
mitet Central si Comisia Centrală de 
Control. La lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.C.I. au partici
pat delegații ale tuturor partidelor 
democratice italiene, reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești. mișcări de eliberare națională 
și progresiste, partide socialiste și 
social-democratice de pe toate con
tinentele.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la lucrările congresului a 
participat o delegație condusă de 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

de marți, 
cu 

și reformulări, 
noul

pentru Parlamentul

Dezvoltarea cooperării economice
între România și Sri Lanka

COLOMBO 3 (Agerpres). — La Co
lombo au început, marți, lucrările 
celei de-a II-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică dintre Republica Socialistă 
România si Republica Democratică 
Socialistă Sri Lanka. Delegația româ
nă este condusă de Gheorghe Lazăr, 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere si materialelor de construcții, 
președintele părții române în comisia 
mixtă, iar delegația srilankeză de dr. 
W. M. Tilakaratna. secretarul mînis-

trului finanțelor si planificării, pre
ședintele părții srilankeze în comisia 
mixtă.

S-a procedat la un schimb de păreri 
privind relațiile economice bilaterale, 
exprimîndu-se de ambele părți satis
facția pentru cursul ascendent al 
acestora, precum si hotărlrea de a se 
acționa în continuare pentru dezvol
tarea si diversificarea schimburilor 
comerciale si a cooperării economice 
dintre cele două țări in domenii de 
interes reciproc.

Okoume - simbolul
dirzeniei unui popor

stăpîn pe destinele sale
• O țară în plină modernizare ® în căutarea 
„celui mai scurt drum pentru depășirea subdez
voltării" ® „Dialog, înțelegere, pace 
tele politicii partidului 
ferată „Transgaboneză" 
file se află înscrisă și

coordona- 
de guvernămînt ® Calea 
— o epopee pe ale cărei 
colaborarea cu România

Deschiderea celei 
de-a doua conferințe 

de reconciliere 
națională în Ciad 

LAGOS 3 (Agerpres). — în locali
tatea nigeriană Kano au început lu
crările celei de-a doua conferințe de 
reconciliere națională in Ciad. La 
lucrări participă reprezentanții celor 
patru tendințe politice din Ciad, re
prezentate și în Consiliul de Stat 
provizoriu condus de Goukouni 
Oueddei. Actuala reuniune încearcă 
să faciliteze formarea unui guvern 
de unitate națională.

Alături de delegații tendințelor po
litice din Ciad, la conferința de la 
Kano sînt prezenți reprezentanții 
țărilor vecine cu Ciadul — Camerun, 
Jamahiria Libiană. Niger, Sudan. Ni
geria.

Formarea noului 
guvern belgian

BRUXELLES 3 (Agerpres). — Wil
fried Martens, președintele Partidu
lui Social-Creștin (flamand), a fost 
numit marți de regele Baudouin în 
funcția de prim-ministru al viitoru
lui guvern al Belgiei.

Wilfried Martens, în virstă de 42 
de ani, devine astfel cel mai tinăr 
prim-ministru al Belgiei de la con
stituirea tării în 1831. El va trebui să 
renunțe la președinția partidului său, 
așa cum prevăd uzanțele politice 
belgiene, și va fi probabil înlocuit 
de Leo Tindemans. fost prim-mi
nistru — relevă, agenția France 
Presse.

Țot marți, regele Baudouin a ac
ceptat lista miniștrilor și a secreta
rilor de stat ai noului guvern belgian 
condus de Wilfried Martens. Cabine
tul este alcătuit din social-creștini și 
socialiști, flamanzi și valoni, pre
cum și din reprezentanți ai Frontului 
Democratic al Francofonilor din Bru
xelles.

Noul cabinet are trei viceprim-mi- 
niștri : Paul Vanden Boeynants, care 
deține și portofoliul apărării națio
nale ; Willy Claes, care este și mi
nistru al economiei ; Guy Spitaels, 
titular la Ministerul Bugetului. Por
tofoliul afacerilor externe a fost în
credințat lui Henri Simonet, iar cel al 
justiției lui Renaat van Elslande.

CAIRO 3 (Agerpres). — După cum 
anunță agențiile de presă internațio
nale. paralel cu tratatul de pace 
egipteano-israelian, între S.U.A. și 
Israel a fost convenit un memoran
dum de înțelegere. în legătură cu 
aceasta. Mustafa Khalil, primul mi
nistru și ministru de externe al R.A. 
Egipt, a adresat secretarului de stat 
al S.U.A.. Cyrus Vance, o scrisoare 
— difuzată de agenția egipteană 
M.E.N. -r în care se arată : „Deși 
Egiptul nu contestă dreptul guvernu
lui Statelor Unite sau al oricărui alt 
guvern de a lua hotărîrile pe care le 
consideră compatibile cu politica ex
ternă respectivă, guvernul Egiptului 
își rezervă dreptul de a nu accepta 
nici o hotărîre sau acțiune pe care 
acesta le consideră îndreptate împo
triva Egiptului. Doresc să vă aduc 
la cunoștință profunda noastră deza
măgire în legătură cu faptul că 
S.U.A. acceptă să încheie un acord 
pe care noi îl considerăm îndreptat 
împotriva Egiptului". „Conținutul și 
obiectivul lui vor afecta negativ în
tregul proces de pace și stabilitate 
în regiune".

După ‘ce relevă că Egiptul nu a 
fost consultat niciodată în legătură 
cu fondul memorandumului, docu
ment care ar putea fi interpretat ca o 
eventuală alianță între S.U.A. și Is
rael împotriva Egiptului. aceasta 
oferind’Statelor Unite anumite drep
turi care nu au fost niciodată men
ționate .’sau negociate de Egipt, și că 
acesta dă dreptul S.U.A. să-și im
pună prezența militară în regiune, 
ceea ce ar avea implicații serioase 
mai ales asupra stabilității în întrea
ga regiune, primul ministru Mustafa 
Khalil a arătat că R.A. Egipt respinge 
memorandumul. îl consideră nul și 
neavenit. Conținutul acestuia — a 
spus el — este bazat pe acuzații îm
potriva Egiptului și prevede anumite 
măsuri care ar urma să fie luate 
împotriva lui în cazul ipotetic al 
unor violări ale tratatului, stabilirea 
naturii acestora fiind lăsată. în mare 
măsură, la latitudinea Israelului.

a miniștrilor de externe și ai econo
miei din unele state arabe, care a 
adoptat o serie de măsuri ca urmare 
a semnării tratatului de pace dintre 
Egipt și Israel, și a fost trecută în 
revistă situația din lumea arabă.

★
BEIRUT 3 (Agerpres). — Ambasa

da Statelor Unite la Beirut a fost 
luni ținta unui atac cu rachete, sufe
rind avarii. Nu s-au înregistrat vic
time. Atentatul a fost revendicat ulte
rior. printr-un telefon dat agențiilor 
de presă, de o organizație autointitu
lată „Poporul arab", necunoscută pînă 
acum.

★
CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 

au luat sfîrșit, marți, convorbirile 
dintre președintele R. A. Egipt, 
Anwar El-Sadat, și primul ministru 
al Israelului. Menahem Begin, care a 
făcut o vizită oficială in capitala egip
teană. După cum transmite agenția 
M.E.N.. au fost examinate probleme 
de interes pentru cele două țări.

La încheierea convorbirilor. în ca
drul unei conferințe de presă comu
ne, președintele Anwar El-Sadat și 
premierul Menahem Begin s-au de
clarat satisfăcuți de schimbul de ve
deri avut, subliniind că s-a convenit 
asupra măsurilor ce urmează să fie 
luate în viitor în direcția stabilirii de 
relații amicale și de bunăvecinătate 
între Egipt și Israel — relatează agen
ția M.E.N.

Primul ministru al Israelului s-a 
reîntors, în aceeași zi. la Tel Aviv.

în regiunile
LUSAKA 3 (Agerpres). — Joshua 

Nkomo, copreședinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe, a dat publicității, 
la Lusaka, o declarație a Consiliului 
Revoluționar Popular al Uniunii Po
porului African Zimbabwe — Z.A.P.U. 
Documentul anunță că forțele de eli
berare Zimbabwe au preluat deplin 
controlul tuturor regiunilor rhodesie-

eliberate
ne eliberate. Totodată, se anunță că 
forțele armate ale Z.A.P.U. au ho- 
tărît inițierea unei largi ofensive îm
potriva unităților regimului minori
tar rasist de la Salisbury, în momen
tul așa-ziselor alegeri generale ini
țiate de Ian Smith in cursul lunii 
aprilie.

ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA 1N SLUJBA DEZVOLTĂRII
Intervenții ale reprezentanților țării noastre în Comisia Economică 

a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 3 (Agerpres). — Cores

pondentă de la St. Țurlea : Paralel cu 
lucrările care se desfășoară în plena
ră au loc dezbateri referitoare la ac
tivitățile principalelor organe subsi
diare ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E. — 
O.N.U.).

în cuvîntul său asupra dezbaterilor 
privind contribuția Comisiei C.E.E.— 
O.N.U. la pregătirea Conferinței 
O.N.U. pentru știință și tehnologie în 
slujba dezvoltării, ce va avea loc anul 
acesta la Viena, reprezentantul țării 
noastre a subliniat importanta re
uniunii europene cu caracter pregăti
tor organizată la București în iunie 
1978. El a arătat că succesul conferin
ței de la Viena depinde în mare măsu
ră de pregătirea corespunzătoare a 
acesteia, de voința politică a fiecărei 
țări de a adopta măsuri concrete pri
vind utilizarea pe o scară largă a cu
ceririlor științei și tehnicii modeme 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a tuturor statelor. în special a

celor în curs de dezvoltare, în scopul 
eliminării decalajelor tehnico-științi- 
fi.ce ce le separă de țările dezvoltate.

La această sesiune a C.E.E.—O.N.U., 
România a piezentat un proiect de 
rezoluție care vizează punerea în a- 
plicare pe plan european a recoman
dărilor conferinței regionale de la 
București, cit și a celor ce vor re
zulta din conferința de la Viena-

în intervenția sa din cadrul dezba
terilor privind energia electri 
alt reprezentant român 
necesitatea intensificării 
comitetului de resort în 
creșterii eficacității în . 
transportul și distribuția energiei 
electrice, inclusiv prin diminuarea 
consumurilor proprii pe care le poate 
implica acest proces, perfecționarea 
tehnicilor de utilizare a combustibi
lilor inferiori și a resurselor secun
dare, accelerarea și extinderea lucră
rilor destinate să contribuie la utili
zarea practică a resurselor noi în 
producția de energie electrică.

a subLi, < 
activității 
domenii e 
producția.

agențiile de presă transmit
★

DAMASC 3 (Agerpres). — Coman
dourile palestiniene au afirmat că 
au provocat șapte victime in rîndu- 
rile israelienilor în timpul unei cioc
niri navale, care s-a desfășurat, luni, 
la sud de Tel Aviv, Trei dintre cei 
șase membri ai comandoului aflat la 
bordul vasului „Ștefanie", înregistrat 
in Cipru și atacat de israelieni — a 
relatat agenția palestiniană de știri 
W.A.F.A. — au fost răniți, iar vasul 
a fost avariat si capturat. Comandoul 
palestinian a reușit să lovească in 
plin o navă israeiiănă cu o rachetă.

★
DAMASC 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
primit la Damasc pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. După cum transmite agenția 
siriană de informații, in cadrul con
vorbirii au fost examinate acțiunile 
care urmează să fie întreprinse în pe
rioada următoare în lumina hotărîri- 
lor recentei Conferințe de la Bagdad

T

întrevederi Ia Bamako.
Reprezentantul P.C.R. la Congresul 
constitutiv al Uniunii Democratice a 
Poporului Malian. Petre Blajovici, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat, a avut întîlniri eu 
Youssouf Traore, secretar pentru in
formații și cultură al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al U.D.P.M., 
ministrul educației naționale, cu 
Missa Kone, ministrul sănătății pu
blice. cu Alioune Blondirț Beye, mi
nistrul afacerilor externe și cooperării 
internaționale, cu Fagnanama Kone, 
ministrul dezvoltării rurale, și cu Mo
hamed Ahmed Hamani, ministrul în
treprinderilor de stat. Au avut loc 
schimburi de păreri privind dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor 
româno-maliene.

Alegerile municipale din 
Spania. Pl°aia> vîntul și chiar 
ninsoarea, care s-au abătut marți a- 
supra Spaniei, au influențat negativ 
asupra participării electoratului spa
niol la urne pentru desemnarea con
silierilor comunali în peste 8 000 de 
comune și orașe, informează agen
ția France Presse. Potrivit cifrelor 
oficiale, provenite din toate provin
ciile spaniole, pină la începutul serii 
de marți se prezentaseră Ia urne 
doar 40 la sută din numărul alegă
torilor.

Vizită în Mexic. Președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Jivkov, a sosit marți in 
capitala mexicană pentru o vizită 
oficială de cinci zile în Mexic, la in
vitația președintelui acestei țări, Josâ 
Lopez Portillo.

La Geneva a avut loc martl 
o întîlnire a conducătorilor delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. participante 
la convorbirile privind limitarea ar
mamentelor strategice ofensive, 
anunță agenția T.A.S.S.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a aprobat, cu numai 
cîteva ore înainte ca guvernul ame
rican să fi fost în imposibilitate de 
a mai dispune de fonduri, proiectul 
de lege privind ridicarea plafonului 
datoriei publice, de la 798 miliarde 
dolari la 830 miliarde dolari.

Evoluția complexului 
spafial sovietic

Marți, la 19,10. ora Moscovei, 
s-a procedat la separarea navei 
automate de transport „Pro- 
gress-5“ de complexul orbital 
„Saliut-6“ — „Soiuz-32“. în
cursul zborului comun, care a 
durat 21 de zile, echipajul com
plexului spațial ..Saliut-6“ — 
,.Soiuz-32“ — „Progress-5“ a În
deplinit un mare volum de 
muncă : a fost descărcată nava 
de transport, iar echipamentele 
uzate ale stației „Saliut-6“ au 
fost demontate si mutate în 
compartimentele de pe „Pro- 
gress-5“. Totodată, cu ajutorul 
motoarelor navei de transport 
au fost realizate — în zilele de 
30 martie si 2 aprilie — corec
tări ale traiectoriei complexului 
orbital.

nia. Construirea acestei magistrale 
de oțel, începută acum cițiva ani și 
parțial dată în funcțiune, a înscris 
file de dreț în ceea ce gabonezii de
numesc ?,epopeea industrială" a sta
tului lor. Ea va permite Exploatarea 
bogatelor zăcăminte de fier de la 
Belinga în nord-estul țării; creșterea 
sensibilă a exploatării minereului de 
magneziu, precum și valorificarea 
sistematică a pădurii ecuatoriale. 
„Transgabonezul" va constitui astfel 
o arteră care va favoriza dezvoltarea 
armonioasă a tării, inserarea unor 
regiuni pină acum izolate în circui
tul economic, mai ales în sezonul 
ploios.

Pentru ca resursele tării să fie va
lorificate în folosul și spre propășirea 
poporului gabonez insusi. guvernul de 
la Libreville și-a înscris printre pre
ocupările prioritare întărirea con
trolului național in diferite ramuri 
ale economiei. Astfel, statul a preluat 
în proporție de 10 pînă la 50 la sută 
acțiunile unor importante intreprin- 
deri. în ansamblul măsurilor de „ga- 
bonizare" a economiei se preconizea
ză creșterea numărului de specialiști

impor- 
pe ca- 
social. 
Gabo-

Cu peste un deceniu în urmă, Li
breville, pe atunci un orășel cu mai 
puțin de 50 000 de locuitori, mai 
păstra atributele de port arhaic, pier
dut undeva, pe coasta de vest a 
Africii, între două imensități geo
grafice : pe de o parte întinderile 
nesfirșite ale Oceanului Atlantic și 
pe de altă parte cea mai bogată pă
dure ecuatorială a continentului. 
Libreville-ul de astăzi, capitala Re
publicii Gaboneze, are 251 400 de lo
cuitori. trecînd printr-un proces de 
profunde prefaceri. Pe marile artere 
ale orașului au apărut o serie de 
impresionante edificii noi — palatul 
prezidențial, sediul Ministerului de 
Externe, oficiile băncilor. Muzeul de 
artă națională, complexe comerciale, 
blocuri de locuințe. Au început lu
crările de amenajare a unui bulevard 
exterior, care va duce spre portul 
modernizat și mărit. Capitala sinte
tizează. de altfel, profundele trans
formări de structură care. treptat, 
cuprind intregul teritoriu al tării, de 
267 667 kmp, suprafață pe care tră
iesc cei 950 000 de locuitori ai săi.

împlinindu-și aspirațiile sale din- 
totdeauna, poporul gabonez și-a 
dobîndit independența la 17 august 
1960, premisă primordială pentru a 
păși pe calea progresului, a dezvol
tării de sine stătătoare. în anii care 
au urmat. Gabonul a început să va
lorifice sistematic, pe baze raționale, 
imensele sale bogății naturale : pădu
rile ecuatoriale cu esențe prețioase și 
resursele minerale, de mare diversi
tate, a căror prospectare geologică 
nu s-a încheiat încă.

Cîteva date statistice schițează di
mensiunile actuale ale economiei ga-

Realități noi în REPUBLICA GABONEZĂ

boneze : primul exportator din lume 
de minereu de mangan ; al patrulea 
producător de petrol de pe conti
nentul african ; imul din principalii 
furnizori de minereu de uraniu și de 
esențe lemnoase rare. Harta econo
mică a tării se îmbogățește continuu 
cu noi simboluri. Zăcămintele petro
lifere de la Angilla și Gamba asigură 
o producție anuală de petrol de 13 
milioane tone. La Port-Gentil. oraș 
așezat la vărsarea fluviului Ogooue 
în ocean, o rafinărie prelucrează un 
milion de tone petrol anual, iar o 
alta, aflată in construcție, va duce 
la creșterea capacității totale de ra
finare la 2 milioane tone anual. La 
Moanda se exploatează, cu utilaje mo
derne de mare productivitate, minereu 
de mangan dintr-un zăcămînt ale 
cărui rezerve se cifrează la 200 mili
oane tone. Producția de minereu de 
uraniu a exploatărilor de la Moua- 
nana, Boyndzi și Okeo atinge 1 300— 
1 400 tone anual. O parte a buștenilor 
tăiați din imensa pădure ecuatorială, 
care acoperă 85 la sută din suprafața 
tării, nu mai sint exportați ca atare : 
lemnul okoume — renumitul arbore 
roșu dur, pe care legendele străvechi 
l-au asemuit cu dirzenia locuitorilor 
acestor meleaguri — este 
în una din cele mai mari 
placaje din- lume.

Paralel. în Gabon ia ___
rețea de căi de comunicație, condiție 
esențială a punerii în valoare a mari-

prelucrat 
fabrici de

nastere o

lor sale resurse. Port-Gentil a fost 
ridicat la rangul de principal centru 
economic al republicii, fiind, tot
odată, extinse instalațiile portuare 
(traficul portuar se ridică la 10,9 mi
lioane tone anual). A fost lărgită re
țeaua de telecomunicații, iar lungi
mea drumurilor a ajuns la peste 
6 000 de km ; Gabonul dispune de 
asemenea de cel mai vast sistem de 
piste de aterizare din Africa.

Succesele obținute de poporul ga
bonez în edificarea unei economii 
naționale și, implicit. în consolidarea 
independentei statului îl îndreptă
țesc să privească cu încredere viito
rul. Planul de dezvoltare pentru anii 
1976—1980 prevede o serie de obiec
tive. printre care uzina de pastă de 
hîrtie de la Kango, care, cu produc
ția de 300 000 de tone, va fi una dintre 
cele maif mari instalații de acest gen 
din lume. Vor fl deschise noi mine 
de minereu de fier, vor fi continuate 
lucrările pentru identificarea a noi 
rezerve de petrol. Totodată, s-au pre
văzut investiții de circa 400 milioane 
dolari pentru dezvoltarea agricultu
rii, principalele culturi urmînd să fie 
bananele și maniocul (în sbecial ca 
produse de export), precum și cerea
lele pentru consumul intern.

Obiectivul principal însă rămîne 
„Transgabonezul", cale ferată proiec
tată să ajungă la peste 900 km și la a 
cărei realizare colaborează și Româ-

autohtoni în întreprinderile din tară, 
in concordantă cu cerințele dezvol
tării economiei naționale.

Sporirea venitului național, conse
cință directă a eforturilor de ridicare 
a potențialului economic — „drumul 
cel mai scurt pentru depășirea sta
diului de subdezvoltare*' — cum spu
ne președintele tării. El Hadi Omar 
Bongo, se oglindește în creșterea ' 
standardului material și cultural al 
poporului. Aproape 19 la sută din bu
getul statului este destinat educației 
și învățămîntului. Numărul copiilor 
școlarizați a atins acum procentul de 
sută la sută — performantă cu atit 
mai remarcabilă dacă se are în ve
dere stadiul de la care s-a pornit. 
Deschiderea Muzeului de artă națio
nală din capitala tării a constituit un 
act de repunere în drepturi a unei 
arte populare de o originalitate 
unică. Sculpturile gaboneze. expresie 
a unei spiritualități extrem de inte
resante. au influențat viziunea mul
tor artiști contemporani de prestigiu.

în structura politică a tării, rolul 
principal revine Partidului Democrat 
Gabonez, partid unic de guvernă- 
mint. care și-a fixat ca deviză „Dia
log, înțelegere, pace". Cel de-al doi
lea Congres extraordinar al partidu
lui. care a avut loc la sfîrsitul lunii 
ianuarie, a prilejuit o amplă analiză 
a drumului străbătut de Gabon de la 
precedentul congres și pînă în pre-

zent. adoptîndu-se noi măsuri 
tante pentru înaintarea țării 
lea, progresului economic si

Pe plan extern, Republica 
neZă, membră a „Grupului celor 77' 
al țărilor în curs de dezvoltare, ca și 
a mișcării de nealiniere, este orien
tată în direcția unei ample deschi
deri spre lumea contemporană, se 
pronunță pentru respectarea princi
piilor Cartei O.N.U., pentru indepen
dență, neamestec în treburile inter
ne, excluderea forței și amenințării 
cu forța, pentru soluționarea proble
melor internaționale pe cale pașnică, 
pentru lichidarea decalajelor și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale', pentru eradicarea ul
timelor vestigii ale colonialismului și 
discriminării rasiale de pe continen
tul african.

România socialistă a recunoscut 
Gabonul imediat după proclamarea 
independenței sale. în spiritul politi
cii partidului și guvernului nostru de 
solidaritate militantă cu noile, state 
africane, cu tinerele țări care au pă
șit pe calea dezvoltării independente, 
între România și Gabon s-au stabilit 
și se dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare. Vizita pe care, la invita
ția președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
făcut-o în luna mai 1975 in România 
președintele Republicii Gaboneze, 
El Hadj Omar Bongo, a constituit un 
moment important în evoluția pozi
tivă a raporturilor româno-gaboneze, 
deșchizînd noi perspective dezvoltă
rii colaborării dintre cele două țări 
pe diverse planuri. , Volumul schim
burilor comerciale a crescut de 
tunci de aproximativ cinci ori. s-a 
extins colaborarea în diverse 
nii între cele două țări.

Este semnificativ faptul că 
de participarea României la 
zarea „Transgabonezului". pe pămîn- 
tul acestei țări africane pot fi în- 
tîlnite autoturisme ..Dacia", autotu
risme de teren „ARO", ca și alte pro
duse ale industriei românești. în 
institutele de învățămînt superior din 
tara noastră se pregătesc cîteva sute 
de tineri gabonezi. Fără îndoială, 
continuarea contactelor româno-ga- 
bonez.e la nivel înalt, prilejuite de 
apropiata vizită oficială în Gabon a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va marca un nou și important mo
ment în cronica relațiilor dintre cele 
două state, va înscrie o contribuție 
majoră la identificarea de noi căi și 
domenii de dezvoltare și diversificare 
a conlucrării bilaterale, în interesul 
ambelor popoare, al edificării unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale, al cauzei independentei, 
progresului și păcii popoarelor.

Sporire de prețuri. Arabia 
Saudită a informat Japonia că pre
țul țițeiului livrat firmelor nipone 
va fi majorat de la 15,74 dolari ba
rilul, în prezent, la 16.47 dolari ba
rilul. retroactiv, cu începere de la 
1 aprilie — transmite agenția U.P-I.

BliyCt. Camera Comunelor a 
Marii Britanii a aprobat, marți, buge
tul provizoriu prezentat de guvernul 
premierului James Callaghan pentru 
a asigura minimul financiar necesar 
funcționării aparatului de stat pină la 
elaborarea bugetului, după alegerile 
generale de la 3 mai. de către guver
nul ce va rezulta în urma acestor ale
geri. Parlamentul urmează să fie 
dizolvat sîmbătă, iar luni va fi des
chisă în mod oficial campania elec
torală in vederea alegerilor generale 
de la 3 mai.

Maii inundații în Polonia
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — In 

urma topirii zăpezilor. în zonele de 
nord-est și centrale ale Poloniei s-au 
produs inundații fără precedent în 
ultima sută de ani. anunță agenția 
P.A.P. Pe rîul Narev, nivelul apei 
este cu 114 cm mai ridicat decît cota 
critică, iar pe cursul riului Ostrolenka, 
cota critică a fost depășită cu 200 
centimetri. Cote foarte ridicate ale 
apelor au fost înregistrate și pe Bug.

Sînt inundate cîteva zeci de comune. 
A fost întreruptă circulația pe p ite ■Va 
drumuri publice. ' /

în diferite voievodate sint inuntî
110 000 hectare de terenuri agric
130 de kilometri de șosele, apa de țv 
riorind mai multe poduri și linii 
electrice.

La acțiunile de combatere a inun
dațiilor participă zeci de mii de oa
meni.

a-
dome-

alături 
reali-

C. VARVARA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

reciproce negociate
LUXEMBURG 3 (Agerpres). — 

Consiliul ministerial al C.E.E. și-a 
încheiat marți lucrările la Luxem
burg. hotărînd să autorizeze Comisia 
Pieței comune să parafeze la Geneva 
ansamblul concesiilor comerciale re
ciproce negociate din septembrie 1973 
în cadrul G.A.T.T. de către 100 de 
țări industrializate și în curs de dez
voltare. Totuși, „cei nouă" condițio
nează semnarea acordului destinat să

reducă. în decurs de opt ani. barie
rele vamale în comerțul mondial de 
obținerea anumitor garanții supli
mentare. După cum relevă agenția 
France Presse. Piața comună vrea, 
in special, ca Congresul S.U.A. să 
includă angajamentele internaționale 
asumate de către Washington la Ge
neva în legislația comercială ameri
cană.

Odatâ cu dezbaterile din Bundestag în problema imprescriptibilității crimelor 
naziste, în numeroase localități din R.F.G. au loc demonstrații ale antifas- 
.ciștilor vest-germani. In fotografie: o manifestație organizată în orașul 

Recklinghausen, împotriva prescrierii crimelor naziste
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