
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Președintele icofee Ceausescu, 
înnmă cu tovarășa Elena Ceausescu, 

va face o vizi oficială de prietenie in Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre

ședintele Republicii Socialista Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua. In prima

parte a lunii aprilie 1979, o vizită 
oficială de prietenie tn Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă,

la invitația colonelului Moammer E3 
Geddafi, conducătorul marii revolu
ții de la 1 septembrie 1969.
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășii V. F. Promîslov și L E. Hoțialov

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, joi, 5 aprilie, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv ai C.C. 
al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Politic Executiv a dezbătut raportul 
cu privire la reprogramarea punerii în 
funcțiune în acest an a capacităților res- 
tnte din 1978, a sarcinilor de investiții 

'fîerealizate anul trecut.
In vederea recuperării nerealizărilor și 

dării în funcțiune a capacităților restante 
în termene cît mai scurte, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît stabilirea unor 
programe de măsuri cu date precise pen
tru fiecare obiectiv, accelerarea ritmului 
de construcții și montaj pe șantiere, con
centrarea eforturilor pentru punerea în 
exploatare a acelor capacități care se 
află în stadiu avansat de execuție, mon
tarea cu prioritate a utilajelor existente în 
stoc, livrarea celorlalte utilaje la terme
nele prevăzute în grafice pe fiecare pro
dus și pe fiecare întreprindere furnizoare.

In scopul realizării cifrei de un milion 
de apartamente prevăzută în planul 
cincinal și în programul suplimentar, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca în 
acest an să se construiască 300 000 apar
tamente, în care sînt incluse și restanțele 
din 1978. S-a stabilit ca întregul volum de 
construcții de locuințe din planul consi
liilor populare județene și al municipiului 
București să fie realizat din fondurile de 
investiții ale statului. Unele apartamente 
destinate vînzării, și care nu sînt solicitate 
de populație, vor fi repartizate pentru în
chiriere, acestea urmînd a fi vîndute ulte
rior pe măsura solicitării lor.

Comitetul Politic Executiv a indicat gu
vernului, ministerelor, celorlalți titulari de 
investiții, Comitetului de Stat al Planifică
rii, altor instituții centrale, consiliilor popu
lare să asigure toate măsurile pentru 
realizarea integrală a volumului sporit de 
lucrări. întreprinderile de materiale de 
construcții vor acționa pentru depășirea 
planului de producție la toate sortimen
tele de materiale necesare investițiilor. 
S-a indicat să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru mai buna aprovizionare 
tehnico-materială, micșorarea consumuri
lor de materii prime și materiale, îndeo
sebi a celor mai consumatoare de ener
gie, cum sînt metalul, cimentul și altele, 
pentru întărirea spiritului de disciplină pe 
toate șantierele, creșterea productivității 
muncii și reducerea costului construcțiilor.

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a discutat raportul privind rezulta
tele analizei de reglementare a stocurilor 
de materii prime și materiale existente la 
1 ianuarie 1979 și a stabilit măsuri 
■pentru asigurarea unei bune aprovizio
nări tehnico-materiale a economiei na
ționale, pentru respectarea stocurilor pre
văzute în planul de stat. în acest sens, 
s-a indicat să fie valorificate cît mai 
eficient plusurile de stocuri, în vederea 
majorării exporturilor și reducerii impor
turilor, precum si pentru recuperarea res
tanțelor în producție și investiții din anul 
1978. Totodată, Comitetul de Stat al Pia- 
lificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-

Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe și ministerele titulare de 
plan vor urmări trimestrial reîntregirea 
stocurilor și vor lua măsuri pentru preve
nirea formării stocurilor supranormative 
și disponibile, asigurîndu-se respectarea 
strictă a normelor de consum.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat măsuri privind majorarea cotei 
din beneficiu pentru stimularea suplimen
tară a personalului muncitor care parti
cipă la obținerea de produse pentru 
export. Această măsură urmărește cointe
resarea unităților economice și colecti
velor de oameni ai muncii pentru produc
ția destinată exportului, ca și pentru cea 
livrată în cooperare spre a fi încorporată 
în produse pentru export. Beneficiul ma
jorat va' fi diferențiat pe grupe de pro
duse, urmărindu-se stimularea fabricării 
produselor de un înalt nivel tehnic care 
contribuie la valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, combustibi
lilor și energiei și asigură o eficiență spo
rită. Sumele cuvenite individual pentru 
stimularea suplimentară se stabilesc de 
către consiliile oamenilor muncii în raport 
de contribuția adusă la realizarea produ
selor pentru export. Unitățile economice 
de stat și colectivele de oameni ai muncii 
care produc pentru export beneficiază și 
de celelalte drepturi acordate, potrivit 
legii, pentru realizarea și depășirea ex
portului.

★
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială efectuată în țara 
noastră, în perioada 21—23 martie, de 
președintele Republicii Portugheze, gene
ral Antonio Ramalho Eanes.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat totala aprobare și a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor rodnice ale con
vorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes, 
care și-au găsit o pregnantă expresie în 
Comunicatul comun semnat de cei doi șefi 
de stat ia încheierea vizitei, document ce 
afirmă hotărîrea României și Portugaliei 
de a conlucra tot mai strîns, atît pe plan 
bilateral, cît si pe arena internațională, în 
folosul ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii, securității și colaborării în Europa 
și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
dialogul româno-portughez ia nivel înalt 
a marcat un nou și remarcabil moment în 
evoluția ascendentă a bunelor relații sta
tornicite între cele două țări, a pus în lu
mină sentimentele de prietenie și conside
rație pe care și le nutresc reciproc po
poarele noastre, legate și prin afinități 
determinate de originea comună, de simi
litudinile de limbă, cultură și civilizație.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu 
profundă satisfacție că în timpul convor
birilor au fost stabilite căile și mijloacele 
de amplificare m continuare a colaborării 
bilaterale, în spiritul Tratatului de priete
nie și cooperare dintre cele două țări. A 
fost evidențiată însemnătatea înțelegerilor 
și acordurilor convenite privind intensifi
carea colaborării economice și tehnico- 
științifice, folosirea cît mai eficientă a con

dițiilor si posibilităților pe care le oferă 
economiile celor două țări, inclusiv prin 
crearea de societăți mixte și alte forme de 
cooperare reciproc avantajoasă, prin ini
țierea unor acțiuni de cooperare pe terțe 
piețe. A fost reliefată, de asemenea, do
rința ambelor părți de a spori și diversi
fica contactele pe tărîmul culturii și învă- 
țămîntului, în alte domenii de activitate, 
de a aprofunda cunoașterea reciprocă a 
valorilor materiale și spirituale create de 
cele două popoare, în scopul unei mai 
strînse înțelegeri și apropieri între ele.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat marea importanță a schimbului 
de opinii între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes în 
legătură cu aspecte esențiale ale actuali
tății politice internaționale, care au evi
dențiat existența unei largi identități și si
militudini a pozițiilor celor două țări în 
problemele care confruntă lumea de as
tăzi.

Convorbirile au reafirmat hotărîrea 
României și Portugaliei de a conlucra tot 
mai activ pe plan extern, de a contribui, 
prin acțiuni și eforturi comune, la demo
cratizarea vieții internaționale, la promo
varea unei politici noi, de destindere și 
colaborare egală între națiuni, de respect 
al dreptului popoarelor de a se dezvolta 
liber, fără nici un amestec din afară.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Anto
nio Ramalho Eanes au relevat atenția 
deosebită pe care România și Portugalia 
o acordă, ca țări europene, realizării unei 
securități reale și unei colaborări neîngră
dite pe continentul nostru, transpunerii 
efective în fapt, ca un tot unitar, a preve
derilor Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, inclusiv în ceea ce privește de
zangajarea militară și dezarmarea, fără 
de care nu poate fi concepută securitatea 
în Europa. In același timp, s-a arătat că 
România și Portugalia acționează pentru 
eliminarea surselor de încordare și con
flict din diferite zone ale globului și re
zolvarea diferendelor dintre state numai 
pe cale pașnică, pentru înlăturarea folosi
rii forței sau amenințării cu forța din viața 
internațională, pentru dezarmare, și în 
primul rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru generalizarea în raporturile dintre 
state a principiilor egalității în drepturi și 
respectării independenței fiecărei națiuni, 
pentru lichidarea fenomenului subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Aprobînd în unanimitate documentele și 
înțelegerile stabilite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru aplicarea lor în 
viață, pentru dezvoltarea tot mai intensă, 
pe multiple planuri, a relațiilor dintre 
România și Portugalia, dintre popoarele 
noastre, în folosul și spre binele lor, al 
cauzei progresului, înțelegerii și păcii în 
lume.

★

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi. 5 aprilie, pe V. F. Promîslov, 
președintele Comitetului executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova, si pe 
I. E. Hoțialov. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru relațiile eco
nomice externe al U.R.S.S.. care au 
făcut o vizită in tara noastră cu oca
zia inaugurării fabricii „Prietenia", 
de panouri mari din beton pentru 
locuințe, oferită de U.R.S.S. în ca
drul ajutorului acordat României 
pentru lichidarea urmărilor cutremu
rului din 4 martie 1977.

La primire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, pri
marul general al Capitalei. Ludovic 
Fazekas. ministrul economiei fores

tiere si materialelor de construcții. 
Nicolae Ganea. prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiului 
București.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Președintele Comitetului executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova a 
arătat că ti revine deosebita onoare 
de a transmite tovarășului Nicolae 
Ceausescu un salut prietenesc si cele 
mai bune urări din partea tovarăși
lor Leonid Ilici Brejnev șl Aleksei 
Nikolaevici Kosîghin. Totodată, el a 
adresat mulțumiri pentru ospitalita
tea călduroasă, pentru primirea prie
tenească de care s-a bucurat dele
gația sovietică în timpul vizitei în 
tara noastră, subliniind că aceasta 
constituie o mărturie a relațiilor 
prietenești dintre popoarele sovietic 
si român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările ce i-au fost 
adresate și a rugat să se transmită 
tovarășilor L. I. Brejnev si A. N. 
Kosîghin un călduros salut și cele 
mai bune urări de sănătate.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
mulțumind pentru ajutorul acordat 
de U.R.S.S. tării noastre pentru li
chidarea urmărilor cutremurului, a 
apreciat că acest ajutor reprezintă 
un simbol al prieteniei traditionale 
dintre popoarele sovietic și român, 
al bunelor relații dintre partidele Si 
țările noastre.

In cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme edilitar-gospodărești. precum 
si în legătură cu dezvoltarea colabo
rării dintre orașele București si Mos
cova. dintre România si U.R.S.S.

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

Timpul excelent de lucru permite și impune:

ACCELERAREA ÎNSĂMlNȚĂRILOR
în județele din sudul țării a început semănatul porumbului - 

care trebuie încheiat pînă cel tîrziu la 20 aprilie

După ploile din ultimele zile, care 
au stinienit desfășurarea normală a 
lucrărilor agricole de sezon, dar care 
au refăcut rezerva de ană din sol, 
timpul s-a încălzit, astfel incit în 
majoritatea județelor însămințările 
au fost reluate. Din analizele efec
tuate de organele de specialitate 
privind desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară a rezultat că. da
torită evoluției timpului și unor 
neajunsuri de ordin organizatoric, 
însămințările sînt întîrziate. Astfel, 
pînă ieri, potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii, au fost 
însămîntate peste 1 000 000 hectare 
cu culturi din prima epocă si floa
rea-soarelui — 69 la sută fată de 
prevederile din program.

Semănatul porumbului 
pe cele 3 450 000 hectare prevăzute a 
se cultiva în acest an trebuie să 
concentreze în aceste zile principa
lele forte din agricultură. De altfel, 
această lucrare s-a făcut oe supra
fețe mai mari în județele Timiș — 
12 000 hectare. Dolj — 10 000 hectare, 
Brăila si Ialomița — cite 5 000 hec
tare, iar din aceste zile trebuie șă 
demareze si să se intensifice si în 
alte județe. Ministerul Agriculturii 
a stabilit ca semănatul porumbului 
să se încheie pînă la începutul ulti
mei decade a lunii aprilie. Respec
tarea termenelor stabilite de orga
nele de specialitate presupune ca 
fiecare tractor, fiecare semănătoare 
să fie utilizate din zori si nînă seara, 
iar la pregătirea terenului să se lu
creze si noaptea.

Sfecla de zahăr 8 fost ,n' 
sămîntată pe 69 la sută din supra
fețele prevăzute, această lucrare în- 
cheindu-se în majoritatea județelor 
situate in sudul tării. Cele 83 000 
hectare care au mai rămas de în- 
sămîntat se localizează in județele 
din nordul Moldovei si estul Tran
silvaniei. Este posibil si. mai ales, 
este necesar ca prin acțiuni bine 
coordonate semănatul sfeclei de 
zahăr să se încheie în cursul actua
lei săptămîni.

Stadiul însămînțăril florii-soarelui la data de 5 aprilie a.c. în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste

Floarea-soarelui se cultl- 
vă în acest an pe 530 000 hectare. 
Pînă ieri, această plantă a fost în- 
sămîntată pe 74 la sută din supra
fața prevăzută. In unitățile agricole 
din județele Tulcea. Buzău si Ialo
mița semănatul florii-soarelui s-a 
încheiat, iar în cele din județele 
Dolj si Constanta este pe termina
te. Dar mai sînt de insămîntat. pe 
ansamblul tării, circa 139 000 hectare 
cu floarea-soarelui — suprafață si
tuată in special în județele din Mol
dova si Cimpia de Vest a tării.

Timpul este înaintat, fiecare zi 
ciștigată acum la semănat este va
loroasă pentru nivelul recoltei aces
tui an. De aceea, nu mai poate fi 
admisă în nici un fel tergiversarea 
lucrărilor. In mod evident, au gre
șit acei specialiști, acele cadre de 
conducere din agricultură care n-au 
știut să aprecieze evoluția vremii si

au amînat semănatul florii-soarelui 
si sfeclei de zahăr. Ploile din ulti
mele zile au întrerupt lucrările și 
acum se caută justificări pentru 
întîrzierea însămîntărilor. N-ar fi 
exclus ca si de acum înainte să cadă 
precipitații, să se înregistreze tem
peraturi scăzute. Iată de ce nu se 
poate aștepta un timp ideal de 
lucru, trebuie să fie folosite din plin 
fiecare zi. fiecare oră bună de lucru 
în cîmp. Este de datoria organelor 
Si organizațiilor de partid, a birou
rilor executive ale consiliilor unice 
agroindustriale să mobilizeze Si să 
unească eforturile mecanizatorilor 
si cooperatorilor, ale tuturor lucră
torilor din agricultură, in vederea 
insămîntării în ritm mai susținut si 
la timpul optim a culturilor de pri
măvară. respectîndu-se întocmai 
normele tehnice prevăzute, astfel 
încît să se obțină recolte cît mai 
mari în acest an.

Artă, societate, educație

La Drăgășani 

O nouă linie 
tehnologică 

în funcțiune
1 cadrul întreprinderii de prelu

de a maselor plastice din Drăgâ- 
integrată, partial, in circuitul 

Drtuctiv. a fost pusă în funcțiune 
cede-a 5-a linie tehnologică pentru 
fatcarea granulelor din pulbere de 
Polorură de vinii, cu o capacitate 
an lă de 4 000 tone. Acest moment 
mahează încheierea primei etape de 
deioltare a unității, care a avut 
drft ohiectiv atingerea producției 
antle de 20 000 tone granule.

F.alizată pe baza unui proiect 
elalrat de specialiștii Institutului de 
ingiarie tehnologică și proiectare 
penu industria chimică din Bucu- 
reștiși dotată cu utilaje și instalații 
realiate, in mare parte, in tară, a- 
ceasi imitate industrială va dispune, 
pînăla sfîrșitul actualului semestru, 
de c nouă capacitate de 36 000 tone 
pe n țevi, elemente de îmbinări 
pentu conducte și folii, fabricate în
tr-o gamă variată de tipodimensiuni 
și fiosite ca materiale pentru pro
tejata cablurilor electrice, pentru 
instsații sanitare și de irigații, la 
confecționarea ambalajelor, prelate
lor le protecție, precum și a diferi- 
teloi bunuri de larg consum.

„Electroputere" Craiova — Fabrica de aparataj: se pregâtește un nou lot de întrerupători de înaltă tensiune 
Foto : S. Cristian

Socialismul este orînduirea care se 
construiește într-o cunoaștere de 
sine și stăpînire a propriilor legi din 
ce în ce mai avizată. Intre a construi 
și a se construi diferența e calitati
vă : prima poate fi spontană, a doua 
este necesar conștientă. Menirea 
omului de a se modela în virtutea 
unui model de propășire și împlinire 
se transmută de-abia acum dintr-o 
posibilitate a insului intr-o realitate 
a speciei. Din această realitate, rea
lizabilă treptat și nu fără dificultăți, 
decurge și strategia globală a edifi
cărilor de sine, dar și poziția, func
ția, eficiența'' fiecărui subansamblu 
in specifica sa configurare și dezvol
tare.

Arta furnizează tn privința acestei 
dialectici dintre specific și global o 
dovadă clară. Interesele ei de ansam
blu coincid cu ale organismului so
cial, in care ea se înscrie insă eu 
toate particularitățile ei inconfunda- 
bile. Această coincidentă, dintre a-și 
fi sieși fidelă dar și întregului ob
ștesc din care face parte, este ea în
săși o procesualitate care nu poate fi 
obținută dintr-o dată și a cărei ac
tivă favorizare nu poate fi, tocmai 
de aceea, nesocotită. Esența socia
lismului constă anume in crearea 
condițiilor pentru producerea și ac
centuarea acestei joncțiuni dintre 
6copul particular șl cel general, din
tre planul privat și cel obștesc; ase
menea unei osmoze nu numai inedi
te. ci si revoluționare, pentru că este 
situată la antipodul fostelor atomi
zări, însingurări, înstrăinări.

Politica Partidului Comunist Ro
mân vizează tocmai implicarea suplă 
a tuturor valorilor artistice, fiecare 
cu profil propriu și ireductibil la 
altceva, în edificările cuprinzătoare, 
bt creșterile ilimitate proprii între
gului organism socialist. Partidul ur
mărește cu deosebire acest raport de

principiu și esențial dintre artă și so
cietate — asupra funcționării căruia 
se reapleacă mereu și cu neslăbită 
atenție, în chiar virtutea rolului con
ducător cu care este istoric învestit. 
Arta ca atribut distinct al vieții so
ciale, în specificitatea sa izvorită din 
această viată și întoarsă cu fața spre 
ea : iată măsura exactă a celor so
licitate de către partid, nici mai 
mult, dar nici mai puțin.

Din acest postulat decurg o seamă 
de consecințe. De pildă, nevoia unui 
democratism estetio^de fond și de

de Ion IANOȘ1

formă, nicidecum refractar diferen
telor inerente de nivel în circuitele 
culturale vii și vizînd felurite gru
puri de receptori, refractar doar gî- 
tuirii, din capul locului orgolioase, a 
circulației de valori, lipsei de inte
res pentru efectul efectiv ai produ
sului de artă. Programul fuzionării 
treptate a artei cu toate cite preo
cupă societatea și membrii ei, se îm
potrivește, printr-un tot atît de fi
resc revers al său, retragerilor în 
zone neaerate și patronate de o gin- 
dire elitară, căreia în condițiile con- 
temoorane de viată ii liDseste orice 
temei și indreptățire. Elitarismul este 
poză, eventual teamă de confruntări 
responsabile, izolare de frămîntările 
lumii reale dimprejur; el este, con
trar aparențelor sale grave, o formă 
a comodității, a refugiului într-o li
niștită existentă vecină cu vegeta
rea.. deoarece se păstrează în afara 
autenticelor dileme, conflicte, soluții. 
Dezangajarea mărturisește astăzi, de 
regulă, o stare de lene, de toropeală; 
atitudinea activă si verticală, pentru 
opțiune, se va recunoaște si voi an-

gaiată si angaiantă — ceea ce li va 
produce mai multe griji si. în cazul 
reușitei, mulțumiri t>e măsura lor.

Redusă la ultima substanță axiolo
gică, opera de artă este alegere. Și 
poate că niciodată această întemeiere 
a ei umană și umanizatoare nu a 
fost evidențiată cu puterea secolului 
nostru. în care artistul — în rînd eu 
toți ceilalți — este mereu și cu im
petuozitate somat de viata însăși la 
tranșante alegeri și alegeri de sine.

împrejurarea poate fi evidențiată, 
în condițiile socialismului, prin ra
portul pe care fiecare artist în parte 
decide să-1 statornicească intre crea
țiile sale și publicul cititor, specta
tor, auditor. Problema este prin ex
celentă practică : țara este angre
nată intr-un număr de procese so
ciale de anvergură, la care iau cores
punzător parte mase de muncitori, 
țărani, intelectuali — în ce măsură 
alege artistul aceste procese și su
biecții care Ie realizează ?! Desigur, 
inspirația, ca si „expirația" (către pu
blic) s-ar cuveni discutate de 1a ar
tist la artist, de la grupuri la gru
puri de teme (probleme) și recep
tori. Chiar și fără aceste diferențieri 
necesare se poate totuși constata — 
dincolo de succese — o insuficientă 
„acoperire" de către artă a zonelor 
de înnoire contemporană „fierbinți". 
S-a spus, pe drept, că nici în pri
vința surselor de viață ale artei și 
nici în privința receptărilor și recep
torilor ei lucrurile nu sint pe deplin 
mulțumitoare. De fapt, multe din 
transformările actuale decisive de la 
orașe și sate se păstrează în afara 
preocupărilor artiștilor sau sint apro
ximate defectuos sub raport estetic, 
după cum maselor de muncitori șl 
țărani sau intelectualității tehnica 
din ce in ce mai numeroase nu 11
(Continuare în pag. a III-a)
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O cititoare din București, 
strada Constantin Brăncuși 21, 
pe nume Steliana Baciu, ne 
scrie : „M-am dus cu autobuzul 
102 să-mi văd fiica și nepoțe
lul. Aveam la mine o sacoșă cu 
cumpărături și o geantă. în care 
se aflau actele, banii mei și re
tribuția unei colege pe care i-o 
luasem chiar in ziua aceea. 
Înainte de a ajunge la fiica 
mea, am mai intrat intr-un ma
gazin, dar abia acolo mi-am dat 
seama că îmi lipsește geanta. 
Nu-mi aminteam unde s-o fi 
pierdut. Seara tirziu. cind am 
ajuns acasă, foc de necăjită, so
țul m-a intimpinat calm, spu- 
nindu-mi : „Chiar adineauri am 
primit un telefon de la cel care 
ți-a găsit geanta și ne-o aduce 
dimineață, la prima oră". Așa 
s-a și intimplat. Numele omului 
de inimă și omenie, pe care aș 
dori să-l dați și la ziar : Mihai 
Horia". Cine e Mihai Horia ? 
Ne-am interesat și am aflat că 
Mihai Horia e șofer de taxi.

Zîmbiți, 
...dacă puteți

In vitrina restaurantului „Ol
tenia" din Craiova a fost expus 
un tablou înfățișîndu-i pe absol
venții unei clase a școlii tehnice 
de maiștri de la grupul școlar 
„Electroputere", promoția 1977— 
1978. Oare să nu fi găsit respec
tivii absolvenți un loc mai ni
merit pentru a-și expune tabloul 
cu chipurile lor decit intr-o vi
trină de restaurant, printre an- 
tricoate și sticle cu vin de Se- 
garcea 7 Să admitem că n-ar fi 
găsit pe moment (sau. vorba 
ceea, de gustibus...), dar un lu
cru nu înțelegem : tabloul nu a 
fost expus de ieri, de alaltăieri, 
ci de aproape un an de zile !

Să ne cheme și pe noi la... 
aniversare. S-ar putea să fie 
pe aproape și un fotograf, care 
să-i îndemne cu clasicul „Zim- 
biți, vă rog...“. Dacă or să poată'.

De necrezut, 
despre... 
creduli
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La întreprinderea de talpă și în
călțăminte din' cauciuc Drăgășani se 
fabrică încălțăminte pentru mai bine 
de un sfert din populația țării, iar 
producția de talpă realizată aici a- 
sigură necesarul pentru nu mai puțin 
de 22 întreprinderi de specialitate. 
Iată deci argumente suficiente care 
pledează convingător pentru crearea 
unui climat de ordine și disciplină 
desăvârșită, climat prielnic îndeplini
rii în cele mai bune condiții a sarci
nilor de producție.

De la bun început se cuvine sub
liniat insă că. tocmai din pricina 
unor deficiențe existente pe acest 
tărîm, in cursul anului trecut prin
cipalii indicatori de plan — printre 
care și cel al producției nete — nu 
au fost realizați, unele restante în- 
registrîndu-se si în primele două luni 
din acest an.

— Trebuie să recunoaștem — ne 
spunea noul secretar al comitetului 
de partid, maistrul Ion Angliei — că 
multă vreme ne-am mulțumit să justi
ficăm nerealizarea planului invocând 
tot felul de cauze „obiective", fără 
să pătrundem în miezul adevăratelor 
stări de lucruri. . Destul de tîrziu 
ne-am dat seama că, sub paravanul 
cauzelor „obiective", se ascundeau, de 
fapt, propriile noastre neajunsuri, pe 
primul plan situindu-se toleranta ma
nifestată față de unele abateri de la 
normele disciplinei muncitorești și 
de producție...

Cum acționează în prezent comite
tul de partid pentru remedierea aces
tor lipsuri ? Un prim răspuns l-am 
aflat la ședința operativă a biroului

executiv al consiliului oamenilor 
muncii, inițiată de comitetul de 
partid si care a avut loc în dimineața 
cind am vizitat întreprinderea. La 
ordinea de zi se afla un fapt fată de 
care se cerea luată o atitudine hotă- 
rită : in seara precedentă nu fusese
ră matritate decit... 15 perechi de 
tălpi, deoarece cadrele tehnice din 
schimbul de noapte nu se îngrijiseră 
de remedierea operativă a unor de

nului de producție. în același timp, 
pe temeiul unui plan de măsuri ela
borat mai înainte, am pus cazul res
pectiv în discuția tuturor grupelor 
sindicale, dind astfel posibilitatea, 
practic. întregului nostru colectiv 
să-și exprime poziția răspicată față 
de orice manifestare de indisciplină.

Toate aceste măsuri au fost luate 
pe fundalul intensificării muncii ■ 
politico-educative în toate secțiile

’• •

A* <

procesul de 
tehnicianul 
adjunct cu 
comitetului

fecțiuni apărute la presa de matri- 
taire.

— Ne-am decis să acționăm fără 
reticente si întîrzieri fată de orice fe
nomen negativ apărut in 
producție —: precizează 
Nicolae Duțu. secretar 
problemele economice al
de partid — si să intervenim opera
tiv. in cunoștință de cauză, atunci 
cind se ivesc asemenea situații. Ho
tărând măsuri severe fată de cei vi- 
novati. am stabilit totodată, o nouă 
repartizare. mai rațională, a specia
liștilor pentru asigurarea asistentei 
tehnice in toate schimburile, stabilind 
în această privință obligații precise 
menite să ducă lâ întărirea continuă 
a disciplinei, la îndeplinirea strictă a 
sarcinilor ce vizează recuperarea res
tantelor si realizarea întocmai a pla-

si atelierele, folosindu-se în acest 
scop întregul arsenal al propa
gandei de partid : convorbirile
de la om la om. expunerile in
ginerilor si tehnicienilor, edițiile 
speciale ale gazetelor de perete, gra
ficele si chemările concrete, mobili
zatoare, pe care le găsești pretutin
deni în uzină. în centrul acestei acti
vități se află, ca obiectiv esențial, 
realizarea preyederilor de plan la 
producția netă, adică tocmai în acel 
domeniu in care s-au manifestat, 
anul trecut, lipsuri evidente. Reți
nem. bunăoară.' chemarea înscrisă ne 
unul din numeroasele panouri aflate 
în secțiile de fabricație : „Reducind 
cheltuielile materiale la producția 
fizică planificată, vom obține supli
mentar o producție netă in valoare 
de 1,8 milioane lei". Despre efectul

stimulativ, al unor asemenea 
demnuri ni s-au relatat numeroase 
fapte demne de atentie.

— Intr-una din ședințele consiliului 
oamenilor muncii a cărui membră 
sint — ne declară comunista Ristita 
Dumitrașcu. presatoare în 
încălțăminte — am propus 
mai chibzuită a pînzelor. 
calcul făcut în atelierul 
reieșit că. la fiecare metru ____
pierd 5—8 cm în lățime, ceea ce. pe 
întregul an. ar însemna o risipă 
cel puțin 5 000 metri pinză. cantitate ' 
din care, dacă s-ar economisi, s-ar 
putea. confecționa aproape 20 000 pe
rechi tenisi si bascheți.

De altminteri, o idee care.a revenit 
ca un laitmotiv în cursul convorbiri
lor noastre cu comuniștii din această 
întreprindere este că sensul cel mai 
înalt» al autenticei discipline munci
torești constă în manifestarea spiritu
lui de inițiativă în scoaterea la iveală 
si fructificarea tuturor rezervelor 
producției, a tuturor resurselor crea
toare ale oamenilor muncii.

Un adevărat „filon de aur" al ini
țiativei și răspunderii comuniste am 
descoperit în secția de tălpi matritate. 
Vulcanizatorii Florea Catrina. 
Iordache. maistrul Gheorghe 
trache si alti comuniști • de aici
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Noua policlinicâ din Bacâu
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Construcții moderne de locuințe pe Calea Romanilor din Arad
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— Batem palma ? — l-a între
bat Petru Gheorghe Mircu din I 
orașul Oțelul Roșu pe Manole I 
Sirbu din Băuțar.

— Batem palma, dar eu zic că, I 
dacă nu vi-i cu supărare, poate I 
o batem de două ori, adică și 
pentru consăteanul meu Ilie, că I 
și el e om fercheș, și vrea tot o I 
mașină a-ntiia... *

— Bine, s-a făcut! -
Si astfel, Petru Gheorghe I 

Mircu a încasat cite 100 000 de 1 
lei de la cei doi, pentru a le . 
face rost de cite o „mașină I 
a-ntiia“, după care a dat bir cu J 
fugiții și... trai, nineaca !

De prisos să mai spunCm I 
ce-au pățit cei doi creduli. Cind | 
a fost prins escrocul (după care 
a fost judecat și condamnat), ■ 
cea mai mare parte a banilor se I 
duseseră pe apa simbetei... I

■ Ghinion ? I
I
I
I
I
I
I
I

Sandu Pușcașu, Constantin Ni- 
chifor, Nicolae Tănase și Puiu 
Ganea, toți patru din Moine ști, 
erau cunoscuți ca mari amatori 
de cărți. Dar nu de cărți din 
bibliotecă, ci de joc. Joc de no
roc. Aproape că nu era zi în 
care cei patru „cărturari" să 
nu ia cărțile in mină pină după 
miezul nopții. Intr-una din seri, 
cind potul ajunsese aproape de 
o mie de lei, cei patru s-au po
menit cu musafiri. Dar nu 
chip de chibiți, ci cu chipiu 
cap și cu procesele verbale 
amenzi in mină. In afară 
miza confiscată, fiecare din 
patru combatanți 
cite o amendă de 
fiecare. Ce mai: 
nici măcar nu era

a achitat 
1000 de 
ghinion ! 
zi de 13...

in 
pe 
de 
de 
cei

și 
lei
Și

O PARADÂ A MODEI DE... PARADĂ
La sfîrșitul Junii fe

bruarie, una din sălile 
hotelului bucureștean 
Intercontinental a găz
duit o paradă a mo
dei. Tema: moda se
zonului de primăva- 
ră-vară. Organizator: 
Centrul de îndrumare 
a producției și creației 
de confecții, tricotaje 
și încălțăminte din 
UCECOM. Costul: cîte- 
va mii de lei (chiria 
sălii, plata manechine

lor. a creatorilor de 
modele ș.a.m.d.).

Interesindu-ne. zilele 
acestea, din ce cauză 
modelele de primăvară 
prezentate în fata 
grupului restrîns de 
invitați nu au ajuns la 
cunoștința marelui pu
blic, respectiv. în uni
tățile de comandă ale 
cooperației meșteșugă
rești din Capitală și 
din tară, am aflat cu 
surprindere că... incase

lucrează la multiplica
rea schițelor și a de
senelor.

Păcat de efortul 
creatorilor, păcat de 
banii cheltuiți. păcat 
de aplauzele invitați- 
lor la parada modei. 
Nu de alta, dar e po
sibil să vină vara pină 
ce clienții cooperației 
vor afla de modelele 
de... primăvară. (Mihai 
Ionescu).

ASTENIA COPACILOR
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Stilpul 
din Hirlău

I
I
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S-a petrecut in piața orașului 
Hirlău, ziua în amiaza mare. 
Toată lumea iși vedea de treabă. 
Oamenii mergeau liniștiți pe 
trotuare, iar mașinile — pe 
străzi. Dar 
za șoferului Petru Motan, de 
la autobaza 
om și-a pierdut viața, iar o fe
meie a fost grav accidentată. Nu 
cu mașina, ci cu un stilp. Dind 
autocamionul înapoi, neatent și 
fără să se asigure, a lovit un 
stilp de telegraf, pe care l-a 
rupt. In cădere, stilpul a sur
prins pe cei doi trecători...

mergeau 
iar mașinile 

iată că. din cau-
din localitate, un
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Ca-n zicala 
cu peștele...

I
I

I
I

de trei săptămini, Stan 
fost șeful complexului 

cu autoservire din 
munici-

I
I
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Timp 
Petru a 
alimentar 
cartierul N. Bălcescu. _____
piui Roman. Ih cele trei săptă
mini, in loc ca S.P. să se apuce 
să organizeze mai bine munca, 
prima lui grijă a fost să-și vire 
mina în gestiune. Cum in locul 
de unde iei și nu mai pui se 
văd golurile, a fost „văzut" și 
Stan Petru cu o delapidare de 
mii de lei.

Apoi, exact ca-n zicala cu peș
tele care de la cap se strică, 
după ce responsabilul a dat to
nul, doi subalterni i-au ținut 
isonul — Petru Stoica și loan 
Pleșcan, amindoi introducind in 
unitate mărfuri fără forme le
gale și dobindind cișttguri ne
meritate. Odată cercetările în
cheiate, miliția a inaintat dosa
rul procuraturii.

I
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"

I

străzi. Cîteva zeci de 
gropi au fost săpate și 
pe străzile Vlad Jude
țul și Elena Teodorini. 
Gropi. în care acum. în 
plină primăvară, le șe
dea bine copacilor 
mult așteptați. Numai 
că grop'ile au rămas 
așa cum au fost fă
cute în toamnă, in ele 
înverzind acum doar 
indiferenta celor de

la spatiile verzi. Cum 
spuneam. în general si 
lucrătorii de la spati
ile verzi din sectorul 
IV sînt buni gospodari. 
Pe unii dintre ei însă 
i-a atins astenia de 
primăvară si mai uită. 
Iată de ce le readucem 
aminte să treacă și pe 
străzile Vlad Județul 
si Elena Teodorini... 
(V. Sălăgean).

VINĂ: 1 APRILIE?

A sosit primăvara. O 
constatare pe cit de 
îmbucurătoare pe atit 
de evidentă. Nu însă 
și pentru unii lucrători 
de la spatiile verzi din 
sectorul IV al Capi
talei. In general buni 
gospodari, ei au săpat 
încă din toamnă gro
pile pentru plantarea 
copacilor ornamentali, 
in spatiile rămase li
bere pe o serie de

DE
De la prima locali

tate (venind de la 
gară) oină în stațiunea 
Băile Govora există o 
șosea lungă de vreo 
2—3 km. Ea străbate 
un peisaj pitoresc ceea 
ce. firește, ii bucură 
pe călătbri — fie că se 
află la volanul pro
priei mașini, fie că iau 
loc în autobuzul I.T.A. 
Ceea ce nu-i bucură, 
ba. dimpotrivă. ii 
zgîndără pină le clăn-

tăne dinții, sînt gropi- 
•le care se aștern ca 
pătratele de șah de-a 
lungul șoselei.

Responsabilii turis
mului din stațiune 
s-au adresat primăriei 
locale, au cerut și 
concursul organelor 
județene de, drumuri.' 
Răspunsul a fost 
că pină la 1 aprilie 
toate drumurile din 
judșț vor fi în per
fectă stare de func-

ționare. Că a fost 
vorba de o simplă 
..păcăleală'1, e limpe
de. Acum, fiindcă a 
trecut și 1 aprilie, glu
ma nu mai trebuie... 
prelungită. Sint 'nece
sare măsuri hotărite 
pentru repararea dru
mului. Cu atit mai 
mult cu cit în respec
tiva stațiune vin la 
tratament și oameni 
în vîrstă. (C. Priescu).

Extinderea termoî icării 
în Capitală

La peste șapte miliarde lei se 
ridică valoarea mijloacelor fixe 
din domeniul edilitar aflate in 
subordinea Grupului de între
prinderi de gospodărie comunală 
a Capitalei. Este vorba de 
magistralele de termoficare si 
punctele termice (centralele a- 
parțin Ministerului Energiei E- 
lectrice). de rețeaua de apă po
tabilă si industrială cu aducțiu- 
nile la stațiile de tratare, pre
cum și de rețeaua de canalizare.

în prezent, peste 80 la 
sută din locuințele Capitalei au 
sisteme moderne de încălzire, 
majoritatea covîrșitoare a aces
tora fiind racordate la termofi
care. De curînd au fost termi
nate magistralele de termoficare 
Sebastian-Rahovei. pentru ali
mentarea cu căldură a blocuri
lor de pe Calea Rahovei si Șo
seaua Alexandriei, precum și 
magistrala din str. Maiorescu. 
care aduce căldura pentru 
blocurile din zona Moșilor-Obor. 
Au ma’i fost date în exploatare 
40 de puncte termice pentru îm
bunătățirea alimentării cu căl
dură a locuințelor in principa
lele cartiere din Capitală. In a- 
cest an se construiesc magistra
lele de termoficare Calea Văcă
rești — Podul Abatorului — Ca
lea Piscului — Șos. Olteniței și 
o altă derivație de la Podul A- 
batorului spre Lînăriei și Elena 
Cuza. pentru încălzirea ansam
blului de locuințe de lingă Par
cul Tineretului, iar magistrala 
Giulești — Bd. Constructorilor 
va alimenta cu căldură ansam
blurile de locuințe în curs de 
realizare. Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu căldură a zonei 
de nord a orașului de către Cen
trala electrică si de termoficare 
Grozăvești, se construiește un 
tronson între Calea Plevnei și 
str. Orhideelor. De asemenea, se 
vor construi alte 25 de z puncte 
termice noi. automatizate. (Al. 
Plăieșu).

Ion 
Mi-

, ...----au
lansat inițiativa lucrului la mai multe 
mașini.

— Astăzi — ne spunea tovarășul 
Florea Catrina — fiecare dintre noi 
lucrează la cîte patru prese de vul- 
canizat. Și trebuie să spun că rezer
vele în această direcție nu au fost 
epuizate. Există condiții de lucru 
chiar la cinci utilaje și imi propun 
să initiez o acțiune in acest sens...

Dacă în secțiile de fabricație se 
desfășoară în prezent o susținută 
muncă politică pentru întronarea spi
ritului dc ordine și disciplină, de răs
pundere muncitorească in toate ve
rigile producției, nu același lucru se 
poate afirma, din păcate, și despre 
compartimentele de concepție și or
ganizare. Comitetul de partid a între
prins unele acțiuni în această direc
ție. dar nu pe măsura posibilităților. 
Trasată ca sarcină de partid, înnoi
rea producției s-a soldat deja cu re
zultate notabile, dacă ținem seama 
că, în acest an. mai mult de jumăta
te din producția realizată este repre
zentată de sortimentele noi. Aceasta 
nu înseamnă însă că in acest com
partiment nu se mai pierde adesea 
un timp prețios printr-un ritm de 
lucru prea lent, ce nu corespunde cu 
sarcinile actuale ale întreprinderii. 
Totodată, trebuie să spunem că nu 
se acordă atenția cuvenită găsirii 
unor soluții noi menite să reducă în 
continuare cheltuielile materiale. Din 
acest punct de vedere supunem a- 
tOntiei comitetului de partid o pro
blemă care, credem, nu trebuie ne
glijată. Carbonatul de calciu este 
adus in fabrică din localități înde
părtate, de la Murfatlar și Ghidri- 
geni, cu mari cheltuieli de transport. 
Aceeași materie primă există însă in 
județul Vîlcea. fiind obținută de în
treprinderea minieră la un preț de 
cost cu 50 la sută mai mic.

Apreciind ceea ce s-a făcut aici 
de la începutul anului, de către co
mitetul de partid și birourile orga
nizațiilor de bază din secții pentru 
întărirea disciplinei, pentru stimula
rea inițiativelor muncitorești, trebuie 
să menționăm că — așa cum sublinia 
comunistul Florea Catrina — „există 
încă suficient loc pentru mai bine". 
Iar acest „mai bine" trebuie să se 
soldeze cu rezultate concrete, prac
tice în ansamblul întregii activități 
productive.

Ion STANiCIU
corespondentul „Scinteii"

Recentele alegeri ale echipelor de 
control al oamenilor muncii din mu
nicipiul Reșița au scos în evidență 
faptul că. în marea lor majoritate, 
componenții acestora au fost reînves- 
titi de colectivele în care muncesc cu 
dreptul de a exercita controlul in nu
mele si în interesul lor în sectoare 
esențiale ale vieții noastre sociale.

Răsfoind numeroase rapoarte întoc
mite in urma controalelor, la care 
s-au adăugat aprecierile făcute în ca
drul adunărilor generale la adresa 
echipelor de control, ne-am convins 
de încrederea de care acestea se 
bucură în rîndul celor care le-au ales, 
ca si de sprijinul pe care îl primesc 
atît din partea colectivelor pe care le 
reprezintă, cit si din partea organelor 
locale de partid si de stat.

— La noi — ne-a spus tovarășul 
Haralambie Co- 
tarcea. secretar al _
consiliului muni
cipal al 
telor — 
cetătenit 
de a se 
cît mai 
chipelor 
muncii și 
să ia măsurile ce se impun. La se
sizarea echipei de control, de exem
plu. responsabilul cantinei-restaurant 
de la combinatul siderurgic a trebuit 
schimbat din funcție. Același lucru 
s-a intimplat si cu șeful uni
tății O.J.T. „Constructorul". Măsuri 
prompte, de îndreptare a unor stări 
de lucruri, s-au luat si Ia unitățile 
O.J.T. „Turist" și „Splendid", unde, 
datorită lipsei de interes in functio
narea instalațiilor frigorifice, unele 
preparate, alterate, puneau in pericol 
sănătatea consumatorilor. Tot in 
urma intervenției controlului oame
nilor muncii, braseria „Miorița", care 
devenise o „bombă", a fost renovată 
si s-au schimbat unii ospătari. în 
prezent este o unitate modernă, cu o 
ambiantă plăcută, cu un serviciu 
prompt, civilizat, solicitată din ce in 
ce mai mult de cetățeni. Pornind tot 
de Ia unele constatări ale echipelor 
de control, a avut loc o ședință spe
cială a comitetului municipal de 
partid. în care s-a analizat posibili
tatea amplasării de noi unităti sani
tare în municipiu, iar pentru locali
tățile suburbane Cuptoare. Secu si 
Doman s-au amenajat dispensare asi
gurate cu medici ai municipiului.

Faptul că multe din propunerile 
echipelor cetățenești de control se 
regăsesc în planurile de activitate ale 
conducerii întreprinderilor controlate.

precum si în decizii ale consiliului 
popular municipal atestă o dată mai 
mult eficienta activității si interven
ției acestora. Unele echipe, cum sint 
cele conduse de tehnicianul principal 
Mihai Ban.
Peris (ambii 
constructoare 
loan Laininger. 
stantin Duțulescu __ ________
Stoica (de la combinatul siderurgic), 
lăcătușul auto Constant Chivu (intre’ 
prinderea . de construcții si monte, 
metalurgice), pensionara Ecaterina 
Boroș și altele nu s-au limitat doar 
la numărul de controale prevăzute de 
lege, ci au efectuat controale lunare 
si chiar de cîteva ori in aceeași lună. 
De aici, constatarea îmbucurătoare 
că peste tot unde echipele de control 
au fost prezente

___ __ Bendu 
la întreprinderea 
mașini), otelarul 

electricianul Con- 
si tehnicianul Ion

lăcătușul loan 
de 
de

ÎNSEMNĂRI DIN REȘIȚAsindica- 
s-a în- 
practica 
recepta 

operativ semnalele
de control al oamenilor 
de a-i obliga pe cei vizați

e-

s-a observat nu nu
mai o îmbunătă
țire a condițiilor 
în care popu
lația este servită, 
ci si schimbarea 
în bine a compor
tamentului perso

nalului fată de cetățeni.
— Noi nu vinăm greșeli — ne spune 

Mihai Ban. Scopul nostru este să 
veghem ca treburile să se desfășoare 
în mod normal, legal. Echipa noas
tră răspunde de complexul comercial 
„Nera". cu nu mai puțin de 55 de 
magazine. De fiecare dată, controa
lele noastre sînt „acoperite", adică 
venim în calitate de cumpărători și. 
după ce observăm situația existentă 
în magazine. începînd de la aprovi
zionare si terminind cu ordinea si 
curățenia, mergem la șeful de uni
tate si împreună cu el refacem tra
seul controlului. In cazuri extreme, 
cum ar fi lipsa la gramaj, intervenim 
imediat. De cele mai multe 
șurile sînt luate pe loc. fie 
unității, fie de cei care ne 
din partea consiliului de
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Iată ce a găsit echipa de control al oamenilor muncii la complexul cu auto
servire „Nera“ din Reșița : foi de plăcintă, cutii cu ulei de măsline și a'te 
mărfuri dosite, nepuse in vihzare. Fotografia a fost pusă la gazeta de stradă 
a echipelor de control din cartierul respectiv, pentru ca opinia publică să ia 

atitudine intransigentă împotriva unor astfel de practici.

ori, mă- 
de șeful 
Însoțesc 

„__ _____ ____  _ control
muncitoresc. Așa au fost schimbați 
din funcție o serie de șefi de raioane, 
fapt care a dus treptat la îmbunătă
țirea activității întregului complex. 
Pe lingă sancțiuni, folosim cu succes 
fotografia, efectul acesteia fiind în 
unele cazuri mult mai mare decît 
o amendă. Dacă de amendă nu știu 
decit puține persoane, fotografia o 
vede tot orașul, gazete ale echipelor 
de control al oamenilor muncii exis
tând in toate cartierele municipiului.

— Alegerea noilor echipe de con
trol al oamenilor muncii — ne spunea 
tovarășul Vasile Vișan. vicepreședinte 
al consiliului municipal de control al 
activității economice si sociale — a 
relevat si faptul că pină acum s-a 
pus mai mult accentul 
unităților comerciale si 
gliiate alte sectoare, 
transportul în comun, 
nefamilisti. cooperația 
rească. bazele sportive si lăcasele de 
cultură, 
în privința 
le dintre 
controlate 
pelor de 
participării 
control la adunările generale ale co
lectivelor controlate. De fiecare dată 
s-au ridicat probleme importante 
care, gîndite împreună si primind . 
sprijinul organelor competente, au' 
dus la înlăturarea mai rapidă a nea
junsurilor. O experiență care dă roa
de este si aceea a gazetelor de cartier 
ale echipelor de control. Consiliul 
municipal al Frontului Unității So
cialiste a pus la dispoziția celor în
vestiți cu dreptul de a controla si o 
„Agendă a echipelor de control al 
oamenilor muncii", prin care sperăm 
să realizăm o mai bună evidentă a 
acțiunilor, o receptare mai rapidă a 
propunerilor si sesizărilor, să îmbu
nătățim activitatea tuturor echipelor.

pe controlul 
au fost ne
cum ar fi 
căminele de 

mestesugă-
avem o experiență bună 

întîlnirilor trimestria- 
conducătorii unităților 
și responsabilii echi- 
control, precum și a 

membrilor echipelor de

Cornel GALBEN

Propunere 
constructivă 

— măsuri 
pozitive

La Combinatul de 
prelucrare a lemnului 
din Rimnicu Vilcea se 
servește personalului 
muncitor mincare in 
condiții necorespunză
toare — ne semna
la o scrisoare. Pe de 
altă parte, se mai ară
ta că în unele secții, 
utilajele nu sint folo
site la Întreaga capa
citate. Din răspunsul 
Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R. aflăm 
care este starea de fapt 
și ce măsuri s-au luat 
pentru înlăturarea și 
prevenirea neajunsu
rilor. Ca urmare a 
controalelor organiza
te de comitetul de 
partid din combinat, a 
reieșit că timpul afec
tat pentru servirea 
hranei calde a fost 
zilnic depășit, că un 
mare număr de per
soane nu respectă pro
gramul de lucru, exis- 
tînd un pelerinaj con

tinuu la - cele două 
puncte alimentare din 
incinta combinatului 
și la cel din exterior. 
Această situație a in-- 
fluențat negativ rea-. 
lizarea producției fizi
ce, respectarea para
metrilor de calitate.

Pe baza acestor con
statări. organul de 
conducere colectivă a 
hotărit ca în pauza. de 
masă să se asigure 
muncitorilor, pe secții, 
hrană la pachet, iar 
pentru cei care intră 
și ies din schimburi, 
mincare caldă la can
tină. în același timp 
au fost luate măsuri 
pentru îmbunătățirea 
aprovizionării puncte
lor alimentare cu pro
duse diversificate și 
preambalate.

în ce privește folo
sirea utilajelor. în 
răspuns se precizează 
că problemele deose
bite cu care se con
fruntă colectivul, in 
special la instalația de 
plăci din așchii de 
lpmn și placaje, vor fi 
soluționate și prin ac
țiunea de modernizare 
ce începe în acest an 
și va continua în 1980.

Cînd controlul 
sesizează 

și... îndosariază
Un colectiv de ac

tiviști de partid și de 
stat, la care au parti
cipat și alti specialiști, 
a efectuat o amplă 
analiză la cooperativa 
„Unirea" din Turda- 
Cluj, ca urmare a 
unei sesizări adresate 
ziarului de Teodor Ho- 
drea, lucrător in ca
drul acestei unităti. In 
răspunsul Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., 
întocmit cu acest pri
lej, se precizează că la 
unitatea respectivă au 
fost găsite stocuri de 
materii prime si ma
teriale cu mișcare len
tă, s-a stabilit că în 
anii anteriori au fost 
executate unele pro
duse. fără să aibă des
facere asigurată, s-au 
stabilit deficiente în 
legătură cu eliberarea 
,unor bunuri și darea 
lor în consum, nere
guli în raportarea pro
ducției finite, iri stabi
lirea, urmărirea și 
realizarea normelor de

muncă, in modul de 
gestionare, tinere în 
evidență și mânuire 
a bunurilor materia
le și bănești etc. 
Din răspuns reiese 
că. deși controlul fi
nanciar a constatat 
aceste nereguli si lip
suri. nu s-au tras con
cluziile necesare și nu 
s-a acționat în vede
rea îmbunătățirii mun
cii în unitate. Odată 
cu solutionarea aces
tei sesizări. condu
cerea U.J.C.M.. pe lin
gă sanctionarea disci
plinară și contraven
țională a președintelui 
cooperativei. precum 
și a altor lucrători, a 
luat și» alte măsuri. 
Astfel, se vor organi
za verificări inopinate 
la cooperativele din 
subordine, iar la efec
tuarea reviziilor ges
tionare de fond, echi
pele de control vor fi 
întărite cu specialiști 
'din serviciile de resort 
ale uniunii. Se va ur
mări, totodată, valori
ficarea mai bună a 
constatărilor înscrise 
în actele de control, 
pentru ca acestea să 
nu mai rămină. pur și

simplu. îndosariate. ci 
să servească la perfec
tionarea activității.

Deficiențe 
remediate

La întreprinderea 
„Tractorul" — Brașov 
a fost dată în folosin
ță. cu nouă luni îna
inte de termenul pla
nificat. o hală moder
nă pentru atelierele 
nr. 4 și 5. ștante și 
matrite. Dar. se spu
nea într-o scrisoare, 
constructorii au lăsat 
neremediate o seamă 
de defecțiuni, mai ales 
la sistemul de în
călzire.

Cercetând această 
sesizare. Comitetul 
municipal Brașov al 
P.C.R. ne-a adus la 
cunoștință că cele 
semnalate corespund 
realității. In urma ana
lizei efectuate în bir 
roul comitetului de 
partid din întreprinde
re s-a stabilit ca pro
iectul instalației de 
tncălzire a noii hale 
să fie refăcut, astfel 
ca pină la data de

1 mai a.c. să se poată 
modifica și instalația 
de încălzire. S-a or
ganizat, de asemenea, 
o analiză a situației la 
fața locului, la care a 
participat atît benefi
ciarul, cit și construc
torul, stabilindu-se noi 
grafice de executare a 
remedierilor. Lucrări
le vor fi finalizate 
pină in luna mai. cind 
se va face și recepția 
halei.

în încheierea răs
punsului se precizează 
că toate măsurile sta
bilite au fost prezen
tate muncitorilor în 
adunările de grupă 
sindicală, tinute in 
luna martie a.c. Prin 
înlăturarea neajunsu
rilor semnalate sc 
creează, astfel. în noi
le ateliere de stanțe și 
matrite condiții cores
punzătoare de muncă.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Conducerea în

treprinderii miniere 
Cîmpulung, județul

Argeș : Aducem mul
țumiri semnatarului 
scrisorii referitoare la 
necesitatea mai bunei 
întrețineri a drumului 
dintre Godeni si Bere- 
voești. întreprinderea 
noastră a pus la dis
poziția secției de dru
muri naționale Pitești 
trei autobasculante de 
16 tone pentru trans
portul pietrei, un bul
dozer și un autogre- 
der. S-au făcut demer
surile necesare in ve
derea devansării lu
crărilor de moderni
zare a drumului. In 
prezent, starea acestuia 
s-a imbunătătit. ușu- 
rindu-se transportul 
cărbunelui de la cele 
două exploatări mi
niere.

• întreprinderea de 
transporturi auto Su
ceava : Scrisoarea că
lătorilor ce fac naveta 
pe ruta Fălticeni — 
Gura Humorului cu 
autobuzul de la ora 
18,15 a fost analizată 
în colectivul de muncă 
al autobazei Fălticeni. 
S-au inițiat, de ase
menea, controale re
petate pe acest traseu, 
care au contribuit la

întărirea disciplinei 
din partea personalu
lui de bord, precum și 
a mecanicilor si con
ducătorilor auto nave
tiști de la autobază.

• I.C.S. alimenta
ția publică Iași (răs
puns la sesizarea lui 
Dănut Doroșincă) : 
Pentru a nu deranja 
locatarii, berăria de la 
parterul blocului A 10, 
din cartierul Alexan
dru cel Bun. funcțio
nează cu program re
dus, pină la ora 20. 
La cererea locatari
lor, întreprinderea a 
schimbat scaunele me
talice și a luat și alte 
măsuri în vederea e- 
vitării zgomotelor.

• Uniunea Centrală , 
a Cooperativelor Meș
teșugărești : In urma 
verificărilor efectua
te la secția înlocuitori 
de piele a cooperati
vei „Flacăra". din 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-au 
confirmat unele as
pecte din sesizarea 
adresată ziarului. Ges
tionara Amalia Co- 
toman a fost schim
bată din funcție, iar 
dosarul — inaintat or

ganelor de cercetare 
penală.

în așteptarea 
respectării 
termenelor 

legale...
Au întârziat răspun

sul, cu două pină la 
șapte luni fată de ter
menul legal. Comite
tul județean Argeș ai 
P.C.R. — la scrisorii^ 
nr. 57049, 58186. 57893 
58245. 60196. 62779 etc. 
Comitetul judeteai 
Dîmbovița al P.C.R. - 
la scrisorile nr. 4157S 
41881, 41929 ; Comitetu 
județean Timiș t 
P.C.R. — la scrisorii 
17441, 19426, 19427.

In conformitate c 
prevederile hotărîr: 
lor de partid si d 
stat, redacția asteapț 
răspunsurile respect! 
ve în care să se pre 
cizeze și măsurile lua 
te pentru ca astfel d 
întîrzieri să nu se ma 
repete.

Gheorghe 
PÎRVĂN
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Excelenței Sale Domnului MEHDI BAZARGAN
Prim-ministru al Republicii Islamice Iran

Cu prilejul proclamării Republicii Islamice ’Iran, vă adresez calde feli- 
tări, împreună cu cele mai bune urări de deplin succes pentru poporul 
anian pe calea progresului social, a dezvoltării libere și independente.

îmi exprim ferma convingere că în viitor se vor dezvolta continuu rela- 
ile de prietenie și conlucrare dintre Republica Socialistă România și Re- 
iblica Islamică Iran în toate domeniile de interes comun, spre binele po
darelor român și iranian, al cauzei păcii, ințelegerii și colaborării inter- 
aționale. f

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica zilei Lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei Telegrame de felicitare

Excelenței Sale
PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Excelență,
Am fost profund mișcați de amabilul dumneavoastră mesaj de condo- 

eanțe în legătură cu încetarea din viață a ministrului șef, domnul Mashiur 
iahman.

în numele guvernului și poporului din Bangladesh, precum și al meu 
Jersonal vă mulțumesc sincer dumneavoastră și guvernului pentru amabilele 
sentimente.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai Înalte considerațiuni.

ABDUS SATTAR
Vicepreședinte

al Republicii Populare Bangladesh

Primul ministru al Guvernului Re- 
jublicii Socialiste România, tovarășul 
'lie Verdeț, a primit, joi dimineața, 
>e tovarășul Humberto Perez Gonza- 
ez, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Juntei Cen- 
rale de Planificare _ 
-uba, care a făcut o vizită în țara 
loastră, în fruntea .unei delegații.

în timpul întrevederii a fost expri- 
nată hotărîrea pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării și cooperării 
dinți România și Cuba, în spiritul 
ip’-elegV'rilor' convenite cu prilejul 
. inirilor șl convorbirilor româno-

a Republicii

cubaneze la nivel înalt. în acest ca
dru a fost evidențiată însemnătatea 
coordonării planurilor economice ale 
celor două țări pină în 1980 și în 
perioada 1981—1985, în vederea in
tensificării colaborării româno-cuba- 
neze pe multiple planuri.

La întrevedere a participat tova
rășul Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

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

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

Ambasadorul Austriei la București, 
dr. Franz 
joi seara, 
cheierii 
noastră.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al. ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
în perioada 2—5 aprilie a.c. s-au 

desfășurat la București lucrările în- 
tîlnirii de lucru româno-daneze cu, 
tema : „Economisirea energiei in in
dustrie șl in încălzirea locuințelor; 
surse, neconvenționale de energie." Au 
luat parte specialiști din cele două 
țări care iși desfășoară activitatea 
institute de cercetare științifică 
dezvoltare tehnologică, institute 
lnvățămint superior, întreprinderi 
ministere.

în cadrul întilnirii s-a realizat o in
formare reciprocă asupra preocupări
lor și experienței existente in Româ
nia și Danemarca in domeniul redu
cerii consumurilor de energie și asi
milării surselor ncconvenționale de 
energie în economie și s-au stabilit 
posibilitățile realizării unor activități 
comune de cooperare tehnico-știinti- 
fică.

La Încheierea reuniunii, delegația 
daneză a fost primită de Ion Ursu, 
președintele Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie. în cursul 
întrevederii s-a subliniat dorința 
ambelor părți de a se extinde coope
rarea tehnico-știintifică pe bază de 
programe comune.

★
La Facultatea de fizică de pe plat

forma Măgurele a avut loc joi la 
amiază un simpozion consacrat împli
nirii a 100 de ani de la nașterea lui 
Albert .Einstein, personalitate înscri
să in calendarul marilor aniversări 
recomandate de UNESCO pe anul 
1979. Simpozionul a fost organizat de 
Academia Republicii Socialiste Româ- 

Si Co- 
pentru

Wunderbaldinger. a oferit, 
o recepție cu prilejul in- 
misiunii sale in tara

româno-americane adresate tovarășului Ilie Verdeț

București 
română

în 
si 
de 
și

se- 
ro-

se-

în Capitală au început, joi dimi
neața. lucrările celei de-a V-a 
siuni a Comisiei economice mixte 
mâno-americane.

Delegația română la această
siune este condusă de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, iar 
delegația americană de Juanita M. 
Kreps, ministrul comerțului al S.U.A.

în ședința de deschidere a fost 
analizat stadiul relațiilor economice 
româno-americane, relevîndu-se re
zultatele bune obținute pe linia creș
terii schimburilor comerciale și a 
cooperării in diferite sectoare de ac
tivitate dintre România și S.U.A.. in 
concordanță cu înțelegerile stabilite 
între președinții celor două țări. Tot
odată, au fost dezbătute măsurile și 
căile menite să ducă la dezvoltarea, 
în continuare, a raporturilor de con
lucrare reciproc avantajoasă dintre 
cele două țări. Aspectele concrete 
pentru finalizarea acestor acțiuni au 
făcut obiectul analizelor desfășurate 
în grupele de lucru ale comisiei.

La lucrările sesiunii participă Con
stantin Niță, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Alexandru Mărgăritescu. prim-ad- 
junct al ministrului, Cornel Pînzaru, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Române de 
Comerț Exterior, președintele secției 
române a Consiliului economic ro- 
mâno-american, Nicolae Ionescu. am
basadorul țării noastre în S.U.A., 
membri ai delegației române.

Iau parte, de asemenea, O. Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la

București, 
americane.

și membrii delegației

★ 
dimineții, 
a avut o 
Kreps. 
prilej, au

tovarășul Cor- 
intrevedere cu

în cursul 
nel Burtică 
Juanita M.

Cu acest . 
probleme privind stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor economice bilaterale româno- 
americane, în spiritul înțelegerilor 
convenite Intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jimmy Carter, cu oca
zia dialogului avut la Washington in 
primăvara anului trecut.

Ministrul comerțului al S.U.A. a 
avut, de asemenea. întrevederi cu 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Mihai) Flo- 
rescu. ministrul industriei chimice.

★
în aceeași zi. ministrul american 

a vizitat întreprinderea „Rom Con
trol Data" din Capitală, unitate mo
dernă a industriei electronice româ
nești. realizată in colaborare cu spe
cialiști americani. Juanita M. Kreps 
a apreciat realizările întreprinderii, 
exprimindu-și dorința de a se ex
tinde cooperarea între tehnicienii ro
mâni și americani și în alte domenii.

în continuare a fost vizitat maga
zinul „Stirex", unde au fost apre
ciate colecțiile de articole din sticlă
rie și ceramică fină românească.

Tovarășul Cornel Burtică a oferit, 
în onoarea ministrului comerțului 
al S.U.A., un dineu.

Au, participat Angelo Micuiescu, 
vicedrim-ministru. alți membri ai 
guvernului, membri ai celor două 
delegații. precum si ambasadorul 
României la Washington și ambasa
dorul S.U.A. ia București.

(Agerpres)

fost abordate

economice româno-cubaneze

Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă adresez, in numele 
guvernului Italian și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și cele 
mai bune urări pentru succesul 
precum și pentru dezvoltarea tot 
de colaborare existente intre cele

înaltei misiuni ce v-a fost incredințată, 
mai fructuoasă a relațiilor de prietenie și 
două țări ale noastre.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre calde felicitări și cele 
mai bune urări cu ocazia numirii dumneavoastră ca prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România.

Cu această fericită ocazie, doresc să exprim speranța mea fermă că In 
perioada misiunii ce v-a fost încredințată, relațiile prietenești existente 
Intre țările noastre se vor dezvolta și adinei in continuare, in avantajul 
reciproc și al unei mai bune înțelegeri intre guvernele și popoarele noastre.

Vă urez. Excelență, multă sănătate, fericire și succes in întreaga dum
neavoastră activitate.

FERDINAND E. MARCOS
Președinte și prim-ministru 

al Republicii Filipine

Cu ocazia preluării de către dumneavoastră a Înaltei funcții de prim- 
ministru al României, aș dori să vă transmit sincerele mele felicitări și cele 
mai bune urări.

OLA ULLSTEN
Prim-ministru al Suediei

cu
în calitatea de prim-ministru al Guvernului

Vă rog să primiți felicitările mele, precum șl cele mal bune urărl 
prilejul numirii dumneavoastră 
Republicii Socialiste România. •

Vă doresc succes deplin.
Sint încredințat că relațiile 

se vor dezvolta tot mai mult în
prietenești carp există Intre țările noastre 

perioada mandatului ce v-a fost încredințat.
RANASINGHE PREMADASA

Prim-ministru
al Republicii Socialiste Democratice 

Sri Lanka

PLECAREA DEIECAT1EI SOVIETULUI ORĂȘENESC MOSCOVA
Joi a părăsit Capitala delegația 

condusă de V. F. Promislov. pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova, care a 
făcut o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu-

»
Iar al municipiului București, prima
rul general al Capitalei. Mircea Geor
gescu. adjunct al ministrului econo
miei forestiere și materialelor de con
strucții. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenti V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

nia. Universitatea 
misia națională 
UNESCO.

Despre viața si
tulul care a revoluționat orientarea 
fizicii modeme si a marcat o cotitură 
în concepția științifică despre lume 
au vorbit, cu acest prilej, academi
cianul Serban Țițeica. vicepreședinte 
al Academiei .Republicii Socialiste 
România, prof. Valeriu Novacu. prof. 
Aretin Corciovei și prof. Ioan-Iovit 
Popescu, membri corespondenți ai 
Academiei.

Au luat parte academicieni, cadre 
didactice universitare. cercetători.

■ studenti.

activitatea savan-

(Agerpres)

BULETIN RUTIER
RECOMANDARI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție 
la particularitățile 

sezonului !

t V

Joi dimineața s-au încheiat con
vorbirile dintre delegația Comitetului 
de Stat al Planificării, condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele C.S.P., și delegația cuba
neză, condusă de Humberto Perez 
Gonzalez, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Juntei 
Centrale de Planificare a Republicii 
Cuba.

în cursul convorbirilor au fost 
analizate aspecte ale colaborării și 
cooperării economice dintre cele două 
țări și s-au stabilit noi măsuri pri
vind dezvoltarea in continuare a 
cooperării. Părțile au convenit inten
sificarea lucrărilor de coordonare bi
laterală a planurilor economice ale 
celor două țări pe perioada pînă in 
1980 și în cincinalul 1981—1985. în' 
această activitate, organele centrale 
de planificare vor urmări adîncirea

colaborării economice reciproc avan
tajoase, creșterea volumului schim
burilor comerciale.

La încheierea convorbirilor, tova
rășii Nicolae Constantin și Humberto 
Perez Gonzalez au semnat Protocolul 
privind coordonarea planurilor eco
nomiilor naționale ale Republicii So
cialiste România și Republicii Cuba 
pe perioada pînă în 1980 și Protocolul 
întilnirii președinților organelor cen
trale de planificare din România și 
Cuba privind coordonarea planurilor 
economiilor naționale ale celor două 
țări pe perioada 1981—1985. Au parti
cipat membrii celor, două delegații, 
precum și ambasadorul României la 
Havana, Niculaiu Moraru, și amba
sadorul Cubei la București, Humberto 
Castello.

în aceeași zi, delegația cubaneză a 
părăsit Capitala.

(Agerpres)

Cu ocazia numirii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, vă rog să primiți felicitările mele cele 
mai sincere, precum și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea înaltei 
dumneavoastră misiuni.

KALEVI SORSA
Prim-ministru al Republicii Finlanda

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, domnule prim-ministru, sin
cerele mele felicitări cu ocazia numirii dumneavoastră in funcția de prim- 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste Românife.

Vă rog să acceptați, domnule prim-ministru, urările mele călduroase da 
succes în înalta dumneavoastră misiune.

CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO
Prim-ministru al Portugaliei

vremea teatre

Odată eu încălzirea Vremii s-a in
tensificat și ritmul circulației rutie
re, cu deosebire în zilele de sîm- 
bătă și duminică. Acum, primăvara, 
condițiile atmosferice se pot schim
ba de cîteva -ori in cursul aceleiași 
Zile, iaț porțiunile de drum bun al
ternează cu cele pe care se formea
ză mîzgă. De aici, o primă reeo 
mandara • *rt«x»iarea necontenită a 
vitezei autovehiculului la condițiile 
concrete de rulare generate de feno
menele meteorologice. Simbătă, 24 
martie, de exemplu, 6 accidente gra
ve au fost generate din pricina de
plasării cu viteze mai mari decit 
permitea rulajul autovehiculului pe 
drumul umed. Unul dintre aceste ac
cidente a avut loc în județul Argeș 
și s-a soldat cu moartea unui pie
ton, iar un alt accident s-a produs 
în județul Buzău, soția automobilis
tului pierzîndu-și viața, iar cele două 
fiice au fost rănite grav.

Tot acum, primăvara, printre par- 
ticipanții la trafic se află și șoferii 
cu vechime redusă în conducere. Pe 
lingă puțina experiență în pilotarea 
mașinii, mulți dintre acești șoferi 
nu s-au suit la volan toată iarna, in- 
trînd în traficul actual fără antre
nament. Li se recomandă multă pru
dență și, pentru început, deplasări 
pe distanțe scurte. într-o singură zi 
automobiliștii cu vechime sub un 
an ia volan au comis 4 accidente, 
soldate cu un mort și 4 răniți grav. 
Intrînd cu viteză excesivă într-o 
curbă, pe o șosea din județul Caraș- 
Seyerih, șoferul Viorel Magda (per
mit dej conducere din noiembrie 1978) 
nu a putut păstra direcția pe partea 
dreaptă cu autoturismul „ARO" 21- 
CȘ-369, trecînd pe sensul opus de 
nr 4, unde a lovit un biciclist.

în prezent, pe multe porțiuni de 
drumuri se execută lucrări de între
ținere sau modernizare. în zonele 
respective sînt instituite restricții de 
viteză și interdicții de depășire sau 
staționare, care trebuie respectate de 
toți conducătorii auto.

După cum se știe, verificarea 
tehnică anuală a autovehiculelor se 
încheie la 31 mai. Se recomandă 
posesorilor de autovehicule să se 
prezinte din timp pentru efectuarea 
verificării tehnice, 
aglomerațiile din 
dinaintea expirării
implicit, superficialitatea în 
tuarea lucrărilor de verificare.

Alte cîteva recomandări pentru 
cei care călătoresc simbăta și du
minica : în cazul mersului în co
loană, să reducă viteza medie de 
deplasare și evitarea depășirilor ris
cante ; folosirea centurii de sigu
ranță ; utilizarea fazei de intilnire 
a luminii farurilor de îndată ce se 
lasă seara atit in cursul rulării pe 
șosele, cît și la mersul în orașe ; 
copiii să meargă numai pe bancheta 
din spate.

Supraîncărcarea 
autoturismului —- 

de pericole
Adeseori se întîlnesc pe drumu

rile noastre autoturisme supraîncăr
cate cu tot felul de obiecte 
în portbagaj, fie deasupra i 
butoaie, frigidere, mese, < 
pentru apă, geamantane, 
etc. Supraîncărcarea autoturismu
lui reduce stabilitatea mașinii, ceea 
c<* poate- -duce la răsturnarea aces
teia în curbe sau viraje. De 
menea. îngreunează evitarea ___
obstacole apărute pe drum. Trebuie 
avut în vedere 
cate deasupra i 
suite peste 
din spate pot oricînd să 
trăgînd atenția șoferului 
instantaneu obstacole în 
vehicule. Un alt element 
glijabil este și sporirea 
bilă a consumului de benzină în a- 
semenea împrejurări. întrucît autove
hiculul creste în greutate.

Ținînd seama de pericolul pe 
care îl prezintă supraîncărcarea unor 
autovehicule cu bagaje voluminoase 
deasupra acestora sau în portbagaje 
deschise, care reduc vizibilitatea 
celor de la volan, organele de miliție 
vor lua măsuri de sancționare a 
celor găsiți în culpă.

PROGRAMUL 1

sursa

> — fie 
mașinii : 
conducte 
baloturi

ase- 
unor

că bagajele sto- 
mașinii ori înghe- 

nivelul portbagajului 
cadă, sus- 
și creînd 

calea altor 
deloc ne- 
considera-

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori" — „Un fel de fericire" 
Atenție la... neatenție 1 
Telex
închiderea programului 
Emisiune tn limba germană 
Tragerea Loto
La volan
1001 de seri
Telejurns.’
Incursiuf! tn
Prim plat, —
Film artistic : 
ră TV. Producție a Casei de filme 
Unu
Revista literar-artlstlcă TV
Telejurnal

cu aniversării a ani

spre a evita 
ultimele zile 

termenului și, 
efec-

• MAGISTRALĂ 
TRANS-EUROPEANĂ. î» 
baza unul proiect al Programu
lui Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.). 10 tari de 
pe continentul nostru. Intre care 
și România, au convenit să par
ticipe la construirea autostrăzii 
transeuropene Nord-Sud. Magis
trala va include Șoselele deja 
existente pe traseu, urmind ca 
fiecare tară să completeze. tron
soanele lipsă. Austria va ame
naja 450 km de drum asfaltat. 
Bulgaria — 350. Cehoslovacia — 
300. Grecia — 800, Iugoslavia — 
1 600. Polonia — 700. tara noastră 
Si Ungaria cîte 900. Alte porțiuni 
importante vor fi construite în 
Italia si Turcia. A fost Înființat

11,25
11,45
11.55
17.00
18.55
19,05
19,20
19,30 
20,00 
20,15
20,35

17,00

17,40
18,00
19,00

cotidian.
Agronomul
Șapte zile. Premie-

PROGRAMUL 2

Selecțiunl din emisiunea „Album 
duminical"
Blocnotes — informații utilitare 
Caseta cu Imagini
Muzică populară in interpretarea 
Școlii de miliție din București 
1001 de seri
Telejurnal
Radar pionieresc
Pagini clasice, mari interpret!
Consultații juridice
Telex
Muzică de cameră

ȘTIRI SPORTIVE
Un succes remarcabil 

al șahistului Florin Gheorghiu
Turneul internațional de șah dj 

la Lone Pine (California), disputat 
sistem elvețian, s-a încheiat cu un 
remarcabil succes pentru marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
clasat pe primul loc, la egalitate cu 
Gligorici (Iugoslavia), Hort 
slovacia) și Liberson (Israel), 
cu 6,5 puncte din 9 posibile, 
puncte au totalizat Larsen 
marca), Lombardy (Ș.U.A.). Sosonko 
(Olanda), Sahovici (Iugoslavia), Ree 
(Olanda). Fostul șalanger la titiul 
mondial. V.’ Korcinoi, s-a situat pe 
locul 10. cu 5,5 puncte. în penultima 
rundă. Florin Gheorghiu a remizat 
cu Lombardy, iar in runda finală l-a 
învins pe Tarjan. La turneu au parti
cipat 36 de jucători, intre care 20 de 
mari maeștri.
• Concursul internațional feminin 

de gimnastică de la Riga a fost ciști
gat la individual-compus de sportiva 
sovietică Maria Filatova cu 38.60 
puncte, urmată pe locul doi de tî- 
năra gimnastă româncă Anca Chiș — 
37,75 puncte. La întreceri au luat 
parte 49 de concurente din România, 
Cehoslovacia, Canada. S.U.A., Spa
nia. Bulgaria, Ungaria. Portugalia, 
Italia. Cuba, Olanda. Elveția, Brazi
lia, Japonia, R.P. Mongolă, Maroc, 
Finlanda și U.R.S.S.
• Astăzi. în sala sporturilor din 

orașul Constanta are loc o interesan
tă reuniune de box. in care selectio-

un birou de proiectare a magis
tralei și s-au efectuat sondaje 
cu privire la densitatea circula
ției rutiere în 70 de puncte de 
graniță, aflate pe traseul viitoa
rei construcții, datele respective 
fiind în curs de prelucrare. Re
zultatele acestei analize vor 
ajuta la Întocmirea proiectelor 
de construcție a autostrăzii si a 
celorlalte dotări — puncte de 
autoservice. moteluri s.a.m.d.

steril, re-

• MUNȚI DE STERIL 
...ÎMPĂDURIȚI. în stepa 
Donețkului munții de 
zultati din exploatările miniere,
ating înălțimea de 100 de metri, 
în timp ce volumul lor se a- 
propie de un milion de metri 
cubi. Numărul acestor veritabile

(Ceho- 
fiecare 
Cite 6 
(Dane-

nata orașului Constanta întllnește 
formația lotului național, care se 
pregătește in vederea campionatelor 
europene de la Koln. Din programul 
meciurilor sc desprind întîlnirile T. 
Dinu — P. Stanciu. Ilie Dragomir — 
M. Mihalache ; Simion Cuțov — Si- 
mion Valentin ; I. Panaite — Ibrahim 
Faredin si Fi. Livadaru — Fi. Zam
fir. Reuniunea va începe la ora 18,00.
• Au luat sfîrșit întrecerile tur

neului international de box care se 
desfășoară în fiecare primăvară la 
Bangkok. Iată învingătorii celor 11 
categorii (de la semimuscă la grea) : 
Buar Hang (Thailanda). Silpaya 
(Thailanda). Srisatid (Thailanda), Si- 
wapa (Thailanda). Kotov (U.R.S.S.), 
Jefferson (S.U.A.). Tepțov (U.R.S.S.), 
Abramian (U.R.S.S.). Mc Elwaine 
(Australia). Ianceauskas (U.R.S.S.) și 
Clark (S.U.A.)’.
• La Szombathely (Ungaria) au 

Început intrecerile tradiționalului 
turneu international feminin de volei 
dotat cu „Cupa Savaria".'

în prima zi a competiției, selec
ționata României a întîlnit formația 
Iugoslaviei. în fața căreia a ciștigat cu 
scorul de 3—0 (15—4. 15—11. 15—13). 
Intr-un alt joc. reprezentativa Cubei 
a invins cu scorul de 3—0 (15—7,
15—8. 15—3) echipa Bulgariei.

© La Londra. Intr-un meci de fot
bal contind pentru preliminariile tur
neului de juniori U.E.F.A. s-au întilp 
nit echipele Angliei si Italiei. Fotba
liștii englezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0).

piramide ale vremurilor noas
tre a ajuns la aproximativ 1 500. 
Munții golași din steril poluează 
atit teritoriul învecinat, cît și 
aerul : o bună parte din mate
rialul din care sînt formați arde 
înăbușit, emanînd oxid de car
bon. gaze de sulf și altele. Cer
cetătorii de la Academia agri
colă ucraineană si Stațiunea ex
perimentală forestieră au propus 
ca munții de steril să fie plan
tați cu păduri. Dacă in pădurile 
astfel apărute, susțin cercetătorii 
ucrainieni. se vor trasa drumuri 
în spirală, ele s-ar putea trans
forma în veritabile parcuri. Pînă 
în prezent, in stepa Donețkului 
au și fost plantate cu arbori 
zece piramide din steril. Alte 
500 vor fi plantate într-un viitor

al

La cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-ungară" din co
muna Ostrov, județul Constanta, a 
avut loc joi o adunare organizată de 
Comitetul județean Constanta
P.C.R. cu prilejul aniversării a 34 de 
ani de la eliberarea Ungariei de sub 
dominația fascistă.

în cadrul adunării au luat cuvîntul 
Petru Tomoroga, deputat în Marea 
Adunare Națională, și Gyorgy Kălmâr, 
consilier al Ambasadei Republicii 
Populare Ungare la București, care 
au subliniat importanta evenimentu
lui sărbătorit. Vorbitorii au evocat

relațiile de prietenie, solidaritate si 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Muncitoresc So-, 
cialist Ungar, dintre Republica So
cialistă România si Republica Popu
lară Ungară, relevînd rolul determi
nant în evoluția pozitivă a acestor 
relații, al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Jănos Kădăr. care au deschis, de fie
care dată, noi orizonturi conlucrării- 
multilaterale, in avantajul celor două 
țări și popoare, al cauzei generale a 
socialismului si păcii în lume.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 aprilie. în țară : Vremea se va 
răci ușor și va £i instabilă în jumă
tatea de vest a tării, dar se va men
ține relativ caldă in celelalte regiuni. 
Cerul va fi variabil, mal mult noros 
tn Banat, Crișana,. Transilvania. Ma
ramureș șl nordul Moldovei, iar ploile 
vor avea caracter de averse. Însoțite 
pe alocuri de descărcări electrice. In 
celelalte zone, ploile vor fi izolate. Vînt 
moderat, cu intensificări în vestul țării 
și zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între zero șl 10 
grade, iar maximele vor oscila între 
10 și 20 de grade, loca) mai ridicate. 
Tn București : Vremea va £1 relativ 
caldă, cu cerul temporar noros, favo
rabil aversei de ploaie după-amiaza. 
Vtnt moderat. Temperatura ușor 
riabilă.

va-

(Urmare din pag. I)

ARTA, SOCIETATE, EDUCAȚIE
muncii, după cum ideologic, 
convingerile și năzuințele sale, 
este înfrățit. Și, invers, aceștia 
urmă se pătrund din ce în ce de o 
cultură variată și suplimentară 
raport cu propriile lor meserii, 
posesia căreia le vor mînui însă mai 

aceasta, 
umană 
printre

se oferă incâ atîtea valori de artă cît 
ar avea dreptul să pretindă, in ra
pida și complicata lor creștere cul
turală.

Privită intr-o atareVperspectivă vie, 
educația estetică nu-7 mai e reducti
bilă la funcția ei „iluministă", în- 
trucît procesul culturalizării nu este 
izolat de rest, ci parte componentă 
șl organică a industrializării, urba
nizării, omogenizării socialiste. Edu
cația nici nu poate Izvori doar din 
bunele noastre intenții : ea este obli
gatorie, indispensabilă, consubstan
țială socialismului. Vechiul precept 
comunist după care „educatorul tre
buie educat" se referă, pînă la, urmă, 
la toți creatorii noii societăți, care 
lucrind se și prelucrează pe sine, care 
odată cu bunurile și valorile făurite 
se perfecționează ca supreme bunuri 
și valori. Din acest punct’ de vedere, 
orice om al muncii este muncitor al 
propriei entități umane — iar în 
măsura în care elaborările de sine 
beneficiază de aportul artei, între 
artist și toți ceilalți se accentuează 
asemănările de structură și de fina
litate. Toate activitățile utile educă 
pentru activități mai utile, regula se 
aplică și educației estetice, și anume 
în ambele sensuri, vizindu-1 atit pe 
creator, cît și pe receptor (cu atit mai 
mult cu cît societatea noastră favori
zează și substituiri dinamice ale lor).

Toate acestea se cuvin limpezite 
pentru ca educația estetică să nu fie 
redusă cumva la simple intenții, che
mări. exclamații, tot atîtea forme de 
monolog mai mult sau mai puțin 
steril. Educația este dialog prin ex
celență, drept care presupune cir
cuite valorice reciproc fertilizatoare. 
Niciodată nu poate beneficia de o 
educație autentică doar una dintre 
părți. Acesta este tocmai motivul 
pentru care partidul solicită deschi
derile culturale și artistice de maxi
mală amplitudine, profesionale și 
amatoare, de care să profite cît mai 
mult și individul și obștea, cel in

mai mare sau deocamdată în 
mică măsură cunoscător avizat 
domeniului, în cazul de fată, artis
tic. Pe versantul formării și forma- 
tivitătii estetice ne intoarcem astfel 
din nou la nevoia democratismului, a 
unuia — evident — concrescent mă
iestriei și neplătind tribut vulgariză
rii. Că tributul dat gustului facil, 
comod, îndoielnic, unei alte porniri 
decît cea anterior amintită, dar spre 
aceeași lene a spiritului, se mai în- 
tîlnește în viața noastră culturală, 
societatea o știe bine. în ultimii ani, 
de aceea s-au și înmulțit diagnostică
rile pseudo-artei, în special a celei 
drapate în faldurile unei arte auten
tice, acțiune de salubritate publică 
pe care o vom continua, în raport cu 
deteriorări, dereglări, surogate 
pur și simplu neadevăruri 
din nou .în scop educativ, pentru a 
preveni multiplicarea lor și a 
restringe maximal aria de influentă. 
Dar chiar și în privința demarcației 
dintre autentic și fals, nimeni nu se 
află din capul locului în posesia ade
vărurilor infailibile, numai practica 
în desfășurarea ei consfințește valo
rile, se poate întîmpla ca cel mai 
temut specialist să fie supus erorii, 
după cum și gustul unui grup de re
ceptori ar putea fi deficitar și obli
gat de viață la autocritici înnoitoare.

în detalii, desfășurarea artelor si 
a interacțiunii lor cu publicul nu e 
previzibilă. Esențială este însă in
teracțiunea, continuă și profundă, ea 
fiind totodată și garantul creșterilor 
de amănunt. însuși punctul de por
nire al artistului în condițiile socie
tății noastre favorizează o atare in
teracțiune. în majoritatea cazurilor, 
el provine, biografic, dintre acei 
muncitori și țărani cărora precumpă
nitor va voi să li se adreseze, situa
ție sociologică diferită de cea pre
mergătoare, cînd simpatiile fată de 
masele populare compensau adesea 
o stare de efectivă izolare de aces
tea. Tipologic, artistul zilelor noastre 
este apropiat celorlalți oameni ai

mai 
al

prin 
le 

din
in 
in

sau 
estetice,

le

iscusit și mai cu folos ; 
deoarece personalitatea lor 
crește în integralitatea ei. 
coagulantii ei adesea nevăzuti sau in- 
trucîtva doar recunoscut! subiectiv 
numărîndu-se și cei de ordin este
tic sau artistic. într-un cuvint. toate 
premisele sint favorabile unor miș
cări osmotice, pe parcursul cărora 
profilurile proprii — înlănțuite — să 
se păstreze și chiar să se accentueze. 
Nu trecem cu vederea neajunsurile 
posibile, motivate' de contradicțiile 
etapei pe care o parcurgem, pînă și 
de contradicții ale creșterii, sau de 
rămineri în urmă particulare. Talen
tul nu poate fi preprogramat. arta ne 
incintă prin, ineditul ei. prin inefa
bilul alcătuirilor sale. A ne liniști 
însă cu atit. a nu întreprinde nimic 
din pricina ineditului și inefabilului 
n-ar fi o atitudine înțeleaptă. Omul 
este autoconstructor, omul socialist 
cu deosebire. El poate pregăti tere
nul pentru tîșniri concret imprevi
zibile, poate susține condițiile în care 
ele să devină posibile și verosimile, 
iar după aceea să le sprijine din 
răsputeri realizarea, inclusiv prin- 
tr-un vast și viguros circuit cultural. 
Fortînd puțin nota, am putea spune 
că menirea noastră, a tuturora, este 
de a face din însuși excepțional o 
prezență cotidiană. Arta a fost con
siderată și a și fost o floare rară a 
umanității. Ne străduim ca ea să ne 
înnobileze fiecare colt și fiecare cli
pă a vieții, pe care o dorim în an
samblu înfloritoare. După cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
....sufletul omului nou, conștiința lui 
deschid artistului un orizont nelimi
tat de inv-estigație. Cercetarea șl re
darea acestui univers uman palpi
tant — iată ce cerem noi creatorilor 
de artă".

DE PRETUTINDENI
apropiat. Pădurile nou născute 
vor oferi localităților de mineri 
din regiunile Donețk. Voroșilov- 
grad și Rostov spatiile verzi 
atit de necesare acestei zone.

aparatele poliglote sînt acționate 
cu ajutorul unei claviaturi alfa
betice. Este suficient să formezi 
un cuvint pe această claviatură 
pentru ca pe ecranul de afișaj 
să aoară instantaneu traducerea. 
Unul din ultimele modele per-

• „TRANSLATORUL 
DE BUZUNAR".
domeniu de aplicare a 
nicii : miniaparate ce 
traducerea în diferite 
străine a unor cuvinte din fon
dul lexical principal. Dotate cu 
un microprocesor si casete pe 
care sînt înscrise programele.

Un nou
electro- 
asigură 

limbi

fectionate de ..translator de 
buzunar", pus la punct de o so
cietate franco-americană. per
mite astfel traducerea simulta
nă In trei limbi a 1 500 de cu
vinte izolate si a unui număr 
de 50 de fraze scurte (în tran
scriere fonetică).

• RĂȘINĂ ANTICO- 
ROZIVĂ. O întreprindere el
vețiană a pus la punct o rășină 
anticorozivă care poate fi apli
cată pe suprafețe umede si 
chiar si în mediu] submarin, 
sau pe suprafețe uleioase. Uti
lizată ca strat Izolator pentru 
beton, fier, otel cromat. această 
rășină oferă noi posibilități pen
tru construcția instalațiilor por-

tuare. ca si pentru diverse lu
crări de canalizase etc.

® CINEMATOGRAFIA 
Șl TELEVIZIUNEA. După 
anii îndelungi de criză, cine
matografia britanică înregis
trează un reviriment neaștep
tat. sălile cinematografelor din 
Anglia dovedindu-se acum ne
încăpătoare pentru numărul tot 
mai mare __ - ■
levă datele statistice publica
te la Londra, 
a început să 
sfîrsitul anului 
du-se în 1978, 
chează astfel un punct de coti
tură infirmînd opiniile pesimis
te în virtutea cărora odată cu 
apariția televiziunii ceasul ce
lei de-a 7-a arte ar fi sunat.

de solicitanti. re-
Acest fenomen 
se manifeste la 
1977. accentuin- 
an care mar-

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu — 
16, Viața unei femei — 20. (sala 
Atelier) : Aventură în banal — 19
• Filarmonica ..George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert, sim
fonic. Dirijor : REMUS TZINKO- 
CA (Canada) — 20, (la sala Stu
dio) : „După-amiezile muzicalo 
ale tineretului". Ana Marla Avram
— pian ; Andrei Roșianu — Vi
oară ; Carmen Mihalache — pian
— 18.
• Opera Română ; Olandezul 
zburător — 19.
• Teatru] ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19.30.
o Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10. Omul care a văzut moartea — 
19.30. (sala Majestic! : Serenadă 
tirzie — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19.30.
o Teatrul ,.lon Vasilescu1 
nica se mărită — 19.30.
• Ansămblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Re
creația mare — 10. „134-1 (O isto
rie cu Harap Alb)“ — 17.
o Teatrul ..Țăndărică" : Omulețul 
de puf — io. (ia Tehnic-club) : 
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau 
clătitele — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19.30.

Bu-

cinema
o» 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.
O 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 : SALA PA
LATULUI — 17,15, GRIVITA —15; 
17.30; 20, AURORA — 15: 17,30; 20.
• Speriați-1 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 Țepeș : TIMPURI NOI — 
15.30; 19.
a în viitoare : BUZEȘTI — 15; 
18, GIULEȘTI — 15;
a Cuibul iluziilor :
lfr.30; 19.
a Clipa : MELODIA 
MODERN — 15.30;
STUDIO — 10: 13; 16; 19.
a Șeriful din Tennessee: BUCEGI
— 15,30; 17,45; 20.
a Al patrulea stol : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.
a Ministerul groazei — 11.45,
Crainquebille — 14; 16,15. Căderea 
imperiului roman (ambele serii)
— 18,30 : CINEMATECA.
a Poliția este învinsă : LIRA — 
15,30; 18; 20. PACEA — 15; 17,30; 
20.
a Sfîrșitul „împăratului din tai
ga" : FERENTARI — 15; 17,30; 20. 
a Nea Mărin miliardar : COTRO- 
CENI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
POPULAR — 14,30; 16,30; 18.30;
20,30.
a Mizez pe 13 : FLOREASCA — 
15; 17,30; 20.
a Masca de apă : VOLGA — 15; 
17,30; 20.
a între oglinzi paralele î VIITO
RUL — 15,30; 17.45; 20.
a Prefectul de fier : MIORIȚA — 
15,30; 17,45; 20.
a Detectiv particular î MUNCA — 
15,30; 18; 20.
© Furtuni de vară : COSMOS — 
15; 17,30; 20.
a Leac împotriva fricii ; ARTA
— 15; 17,30; 20.
a Compania a 7-a sub clar de 
lună : FLACARA — 15,30; 17,45; 20. 
a Soarta Aurei și Argentinei : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

20.

18,30.
DACIA

— 15.30; 19, '
19. CINEMA
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„Excluderea forței in relațiile 

dintre state — condiție indispensabilă 

a asigurării păcii in lume"
Intervenția reprezentantului roman la colocviul internațional 

de la Paris
PARIS 5 (Agerpres). — La Paris 

s-au desfășurat, sub auspiciile Aca
demiei Diplomatice Internationale, 
lucrările unui colocviu cu tema : 
„Securitatea europeană — aspectele 
sale politice si militare". Au parti
cipat reprezentanți din 38 dș țări, 
precum și delegați ai unor organizații 
internaționale. Importanta deosebită 
a temei a atras participarea si a 
unor reprezentanți din țări din afara 
continentului european : Algeria. Ma
roc. Zambia. Egipt. R.P. Chineză. 
Indonezia. Argentina.

Lucrările colocviului au scos In 
evidentă necesitatea eforturilor tu
turor statelor europene pentru a 
edifica un real sistem de securitate, 
pentru a aplica in viată Actul final 
de la Helsinki întărind colaborarea, 
înțelegerea si procesul destinderii. 
S-au accentuat cu deosebire necesita
tea primordială a trecerii la măsuri 

• concrete de dezangaiare militară si 
dezarmare, fără de care nu se poate 
vorbi;’de o adevărată securitate în 
Europa si în lume, necesitatea pregă
tirii temeinice. în acest spirit, a 
reuniunii de la Madrid din 1980.

Reprezentantul tării noastre, am

basadorul Dumitru Anlnoiu. a expus 
tema : „Excluderea forței si a ame
nințării cu forța în relațiile dintre 
state". Vorbind despre componentele 
procesului complex al edificării 
securității în Europa si în lume, re
prezentantul român a subliniat impe
rativul ca fiecare popor, fiecare na
țiune. fiecare stat să albă certitudinea 
că se află la adăpost de orice inge
rințe. că nu este amenințat si că-i 
este garantată securitatea; că nu i 
se pot impune anumite comportamen
te în viata internațională și că nu i 
se pot dicta soluții și modele pentru 
rezolvarea propriilor sale probleme 
economice, sociale si politice.

România — a arătat vorbitorul — 
consideră că problema centrală a 
făuririi pe continentul nostru a unor 
relații de încredere si înțelegere, de 
pace și colaborare, condiție sine qua 
non pentru garantarea securității 
tuturor țărilor, o constituie exclu
derea cu desăvîrsire a folosirii forței 
si amenințării cu forța în relațiile 
dintre state, a oricărui act de agre
siune. înlăturarea, pentru totdeauna, 
a posibilităților care ar permite pro
ducerea unor asemenea acte.

în favoarea reglementării politice 
a conflictului interyemenit

SANAA 5 (Agerpres). — Comisia 
militară a Ligii Arabe, însărcinată cu 
supravegherea aplicării prevederilor 
acordului de reglementare a conflic
tului interyemenit si a rezoluțiilor 
Ligii în această problemă, și-a în
cheiat joi misiunea — a declarat Sa
yed Iman Omar, reprezentant al Li
gii Arabe, După cum transmite a- 
genția M.E.N.. comisia va facilita a- 
plicarea rezoluțiilor privind regle
mentarea pe calea tratativelor a con
flictului armat de la frontiera din
tre R.A. Yemen si R.D.P. Yemen, 
dezangajarea militară a părților im
plicate în conflict si retragerea for
țelor armate ale celor două țări în 
limitele frontierelor ^naționale, pre
cum și desfășurarea reuniunii inter- 
yemenite la nivel înalt convenită de 
președinții R.A. Yemen si R.D.P. Ye
men.

★
La Aden a avut loc o ședință a 

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Populare Yemen. Au 
fost analizate rezultatele convor
birilor purtate în Kuweit de șefii 
celor două state yemenite în vede
rea normalizării relațiilor reciproce 
și colaborării în interesul unificării 
celor două state.

Un purtător de cuvînt al Consiliu
lui de Miniștri a relevat că. în 
cursul ședinței, negocierile din 
Kuweit au fost apreciate ca „un 
mare succes al celor două state ye
menite pe calea realizării unității 
și progresului lor", relatează agenția 
T.A.S.S. Consiliul de Miniștri a sub
liniat că unitatea este țelul suprem 
al poporului yemenit și că sînt nece
sare eforturi continue pentru reali
zarea ei. Totodată a fost relevată 
necesitatea respectării prevederilor

comunicatului comun, adoptat de șe
fii celor două state, în Kuweit.

Intr-un interviu acordat agenției 
kuweitiene de știri, președintele Pre
zidiului Consiliului Suprem al Po
porului al R.D.P. Yemen. Abdel 
Fattah Ismail, a declarat că reuniu
nea din Kuweit a permis lichida
rea piedicilor pe care dușmanii po
porului yemenit căutau să le ridice 
în calea îmbunătățirii relațiilor in
tre cele două state. Reuniunea, a 
spus el, a contribuit la instaurarea 
unei atmosfere de înțelegere reci
procă, la realizarea unității și întă
rirea suveranității naționale a am
belor state.

Programul noului 
guvern belgian

BRUXELLES 5 (Agerpres). — 
Noul prim-ministru al Belgiei, Wil
fried Martens, și-a prezentat joi în 
fața parlamentului programul de 
guvernare.

In acest cadru, el a anunțat o se
rie de măsuri prin care speră să 
stăvilească inflația, să reducă șo
majul, să redreseze ritmul activi
tății productive și, în general, să 
ducă la depășirea actualei crize 
social-economice prin care trece 
țara. De asemenea, Martens a de
clarat că va prezenta curînd par
lamentului un program de soluțio
nare a cotroversatei chestiuni a 
regionalizării, care ar urma să fie 
realizat în trei faze pe parcursul 
mandatului de patru ani al actua
lului parlament.

APEL AL MOZAMBICULUI LA 0. N. U. :

Să se pună capăt acțiunilor agresive 
ale rasiștilor rhodesieni!

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Republica Populară Mozambic a 
adresat statelor membre ale Organi
zației Națiunilor Unite un apel prin 
care le solicită ajutor pentru a pune 
capăt actelor continue de agresiune 
din partea regimului rasist de la 
Salisbury.

îritr-o scrisoare a ministrului mo- 
zambican de externe. Joaquim Al
berto Chissano. către secretarul ge
neral al O.N.U.. difuzată ca document 
oficial al Adunării Generale, se in
formează despre ultimele atacuri ar
mate asupra întreprinderii petroliere 
de la Beira, atacuri pregătite și în
făptuite cu sprijinul regimului ilegal 
de la Salisbury. Scrisoarea cere secre

tarului general al O.N.U. să găsească 
mijloacele care ar permite transpu
nerea în practică a rezoluțiilor O.N.U. 
in vederea înlăturării pericolului unui 
conflict general în sudul Africii.

LUSAKA — într-un document dat 
publicității la Lusaka. Uniunea Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
cheamă combatanții Zimbabwe să in
tensifice lupta de eliberare națională 
împotriva regimului minoritar rasist 
de la Salisbury. In document este 
relevată necesitatea consolidării con
trolului asupra regiunilor eliberate în 
Rhodesia si conlucrării tuturor for
țelor patriotice angajate în lupta îm
potriva regimului lui Ian Smith.

Expoziție de carte 
românească la Roma

ROMaI 5 (Agerpres). — La 
Roma a fost inaugurată, cu spri
jinul Consiliului național al cer
cetărilor din Italia, „Expoziția 
de carte tehnico-științifică româ
nească". Sînt prezentate peste 
350 de volume din aproape toa
te domeniile tehnico-științifice 
editate in ultimii ani atit in 
limba română, cit și in limbile 
de circulație internațională. In
tr-un stand special se află 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La Bologna și-a închis porțile 
Tirgul internațional de carte 
pentru copii, la care au partici
pat peste 500 de editori din 100 
de țări. România a fost prezentă 
cu un stand al editurilor pentru 
copii și tineret de circa 200 vo
lume, majoritatea fiind produc
ția editurii „Ion Creangă" din 
București.

SPANIA

Un important succes 
al forțelor de stingă, democratice 

în alegerile municipale

Întîlnire tripartită la nivel înalt
MAPUTO 5 (Agerpres). — Pre

ședinții Mozambicului. Zambiei șl 
Tanzaniei — Samora Machel. Ken
neth Kaunda, și, respectiv, Julius 
Nyerere — s-au întîlnit, joi. în loca

litatea mozambicană Nampola. Au 
fost examinate probleme privind co
laborarea dintre cele trei țări africa
ne în diferite domenii de activitate, 
precum și aspecte ale situației din 
sudul Africii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a președintelui R.A. Egipt • Siria propune 
convocarea unei reuniuni parlamentare arabe • Comunicat 

al Biroului de coordonare ai țărilor nealiniate
CAIRO 5 (Agerpres). — La 5 apri

lie, președintele Anwar El Sadat a 
rostit o amplă cuvîntare în Adunarea 
Poporului din Egipt. El a declarat că 
după ce Adunarea va aproba Tratatul 
de pace egipteano-israelian. va trece 
la desăvîrșirea revoluției de la 15 mai 
1971. promovind democrația în Egipt. 
Nu vor exista nici un fel de restricții 
în ce privește formarea de partide 
politice în tară, a arătat președintele.

în continuare, referindu-se la ad
versarii Tratatului de pace egipteano- 
israelian. care îsi concentrează atacu
rile asupra problemei Ierusalimului, 
pe motiv că „nu pot accepta un tratat 
de pace care nu prevede retragerea 
israelienilor din Ierusalimul de est", 
Sadat a arătat că el a explicat deja 
că nu poate exista o pace definitivă 
fără rezolvarea problemei palestinie
ne. inclusiv a celei privind Ierusali
mul. întrucît 700 milioane de musul
mani nu pot accepta suveranitatea 
israeliană asupra Ierusalimului de est.

Președintele a adăugat că acordul 
de pace nu este ultimul pas. ci doar 
primul. „Ne așteaptă mai multe tra
tative cu privire la autonomia deplină 
a malului de vest, a zonei Gaza si cu 
privire La Ierusalimul de est“.

★

Intr-o scrisoare adresată secretarului 
general al Organizației Unității Afri
cane. Butros Ghali. ministru de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A. Egipt, apreciază că încercările 
de a implica O.U.A. în disputa inter- 
arabă declanșată de Tratatul de pace 
dintre Egipt și Israel ar putea submi
na eficacitatea organizației africane.

DAMASC. — După cum s-a anun
țat la Damasc, Siria propune convo
carea urgentă a unei întîlniri parla
mentare arabe la nivelul președinți
lor parlamentelor, care să examineze 
ultimele evenimente din regiune și 
să elaboreze o poziție arabă comună 
față de acestea — informează agen
ția de presă Q.N.A.

NEW YORK. — La cererea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Biroul de coordonare al țărilor neali
niate a examinat situația creată în 
Orientul Mijlociu prin încheierea 
Tratatului de pace egipteano-israe
lian. în comunicatul adoptat în una
nimitate — și transmis de agenția 
Taniug — se reafirmă poziția miș
cării de nealiniere în legătură cu 
Orientul Mijlociu, subliniindu-se că 
o pace justă în această regiune poate 
fi realizată numai prin retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate, precum și prin respectarea 
drepturilor naționale ale palestinie
nilor.

NAȚIUNILE UNITE — Bolivia, 
Portugalia și Zambia au fost numite 
membre ale Comisiei Consiliului de 
Securitate însărcinate. în bazq unei 
rezoluții adoptate în urmă cu două 
săptămîni. cu examinarea situației 
privind așezările israeliene în terito
riile arabe ocupate în 1967. inclusiv 
orașul Ierusalim — s-a anuntat la 
sediul O.N.U. Comisia ar urma să 
prezinte Consiliului de Securitate 
un raport în această problemă pînă 
la 1 iulie.

Convorbiri 
mexicano-bulgare 
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — In cadrul convorbirilor din
tre Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
J. L. Portillo, președintele Mexicu
lui, au fost abordate unele probleme 
ale situației internaționale, informea
ză agenția B.T.A. S-a subliniat ne
cesitatea întăririi și adîncirii destin
derii, fiind exprimată îngrijorarea 
față de continuarea cursei înarmări
lor si existența situației conflictuale 
în unele regiuni ale lumii. în acest 
context, a fost condamnată agresiu
nea sub toate formele sale.

Cei doi conducători au procedat la 
un schimb de păreri asupra proble
melor energetice mondiale.

iran ; In pregătirea 
alegerilor parlamentare

TEHERAN 5 (Agerpres). — In ur
mătoarele trei luni, corpul electoral 
iranian.se va prezenta la urne pen
tru alegerea noului parlament al 
republicii, a anuntat Amir Entezam, 
viceprim-ministru al guvernului Ira
nului. Ei a spus că acest interval a 
fost fixat pentru a permite apro
barea noii Cohstitutii a tării. O adu
nare constituantă va fi aleasă pentru 
examinarea si aprobarea proiectului 
ce va înlocui Constituția din 1906.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al guvernului a declarat că 
Iranul a anulat o comandă de 4 000 
tancuri „Super-Chiftain" si comanda 
pentru mai multe radaruri zburătoa
re si că renunță la submarinele sau 
la fregatele deja comandate.

El a adăugat că toate contractele 
de materiale militare sau cu caracter 
economic vor fi revizuite după cri
teriul utilității lor reale pentru Iran. 
Potrivit declarației purtătorului de 
cuvînt. marile proiecte civile reali
zate în proporție de 50 la sută vor fi 
duse oină la capăt, iar celelalte vor 
fi abandonate.

O expresivă victorie a forțelor de
mocratice — așa ar putea fi carac
terizate rezultatele primelor alegeri 
municipale libere desfășurate marți 
In Span'ia după un interval de 46 de 
ani.

Datele definitive furnizate de Mi
nisterul de Interne al Spaniei indi
că următoarea repartiție a mandate
lor în consiliile municipale : Uniunea 
Centrului Democratic a cîștigat în 30 
din cele 52 de provincii, iar Partidul 
Socialist Muncitoresc și Partidul Co
munist în 11 provincii; Partidul Na
ționalist Basc se află în frunte în 
trei provincii, iar Partidul Socia
list din Andaluzia în provincia 
respectivă. In celelalte, principalele 
partide se află la egalitate. Pe an
samblul Spaniei U.C.D. dispune 
de 30 000 de consilieri, P.S.M.S. de 
14 000, P.C.S. de 4 000, Coaliția Demo
cratică (de dreapta), de 2 500.

Aceste rezultate demonstrează 
elocvent avansul forțelor care se 
pronunță pentru consolidarea pro
cesului democratic inițiat în urmă cu 
trei ani. Uniunea Centrului Democra
tic, partidul premierului Adolfo Sua
rez. care, cum se știe, a acționat de 
cînd se află în fruntea guvernului în 
direcția impulsionării noului curs de
mocratic, a obținut, împreună cu 
Partidul Socialist Muncitoresc. Parti
dul Comunist și alte grupări de stingă 
și de centru majoritatea covîrșitoare a 
voturilor șl mandatelor de consilieri 
(peste 80 la sută), ceea ce înseamnă 
că reprezentanții acestor partide vor 
ocupa numărul corespunzător de 
posturi de primari ai orașelor și co
munelor Spaniei.

Unul din aspectele cele mai impor
tante ale actualelor alegeri îl con
stituie puternicul avans ai forțelor 
de stînga, al socialiștilor și comuniș
tilor, care și-au asigurat majoritatea 
mandatelor de consilieri în multe din 
marile centre urbane. în favoarea co
muniștilor au fost exprimate peste 
14 la sută din voturi în întreaga țară, 
cu aproape 4 la sută mai mult decît 
la alegerile parlamentare de la 1 
martie a.c., cînd a obținut 2 100 000 
de voturi (10,8 la sută). In centrele 
muncitorești, inclusiv în centura in
dustrială a capitalei, P. C. din Spa
nia a obținut din nou procente de 
voturi ridicate, confirmîndu-și din 
nou prestigiul si autoritatea de care 
se bucură în rîndul maselor muncito
rești. Procentajele înalte de voturi, 
realizate de socialiști și comuniști, 
ca și acordul intervenit între aceste 
partide de a colabora la desemna
rea primarilor de către consiliile mu

nicipale, garantează practic alegerea 
unui primar socialist la Madrid și, 
probabil, la Barcelona, adică în cele 
mai mari orașe ale tării.

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania. Santiago Car
rillo, a declarat că „rezultatele depă
șesc cele mai optimiste previziuni", 
precizînd că alegerea candidaților 
comuniști ca primari este de acum 
asigurată în 115 municipalități, in
clusiv la Cordoba. El a subliniat, 
totodată, „marea victorie repurtată de 
Partidul Socialist Muncitoresc".

Ca și la scrutinul legislativ de 
acum o lună, particularitățile legii 
electorale au favorizat partidele mai 
bine reprezentate în zonele rurale, 
cu populație mai puțină, ceea ce ex
plică raportul dintre numărul voturi
lor U.C.D. și cel al mandatelor sale 
de consilieri în comparație cu socia
liștii și comuniștii. Desemnarea pri
marilor din rîndul consilierilor aleși 
marți va avea loc la 18 aprilie.

Despuierea urnelor relevă alte 
două aspecte importante ale acestei 
consultări electorale. Mal întîi. este 
vorba de repetarea eșecului înre
gistrat de forțele franchiste șl neo- 
franchiste, care, cu toate mane
vrele și mijloacele folosite pentru a 
cîștiga poziții pe plan municipal In 
scopul de a frâna procesul înnoirilor, 
nu au reușit să obțină decît un nu
măr redus de voturi. Apoi, prin 
organizarea acestor alegeri, vîn- 
tul democrației a ajuns și la ni
velul municipiilor, unde majori^-, , 
primarilor și a consilierilor rr A 
datorau funcția votului popular, ci 
fuseseră numiți de vechiul regim, 
semnificația scrutinului fiind tocmai 
aceea de instituționalizare democra
tică la nivel local.

Prin desemnarea în alegeri libere 
a reprezentanților administrației lo
cale se deschid perspective favorabi
le soluționării unui șir de probleme 
complexe la nivelul municipalităților, 
în vederea fructificării acestor posibi
lități. manifestul electoral al Partidu
lui Comunist sublinia că „o conducere 
municipală adecvată cere înțelegerea 
și colaborarea intre toate forțele care 
se pronunță pentru consolidarea de
mocrației". Acțiunea unită a comu
niștilor spanioli cu socialiștii și alte 
formațiuni de stînga. cu toate forțele 
favorabile înnoirilor este de natură 
să constituie chezășia lărgirii si con
solidării cuceririlor democratice, în 
consens cu aspirațiile de progres și 
bunăstare ale întregului popor 
spaniol.

V. OROS

„Acord-cadru" între socialiști 
și comuniștii spanioli

Orice problemă a relafiilor interstatale,

MADRID 5 (Agerpres). — Un 
„acord-cadru" a fost încheiat între 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol și Partidul Comunist din Spania 
pentru favorizarea alegerii da pri
mari ai stîngii, a anunțat Alfonso 
Guerra, unul dintre conducătorii 
P.S.M.S.

Acest acord, negociat la nivelul 
liderilor celor două partide — a a- 
dăugat Guerra — ar putea fi deschis 
și altor forțe progresiste, chiar și ce

lor naționaliste, mai ales basce. A- 
cordul privește în principal demo
cratizarea vieții municipale și nu tre
buie să fie considerat drept un „pro
gram comun"- Concret, el va regle
menta renunțările reciproce în fa
voarea candidatului socialist sau co
munist mai bine cotat în momentul 
în care consilierii municipali vor 
alege — la 18 aprilie — primarii ce
lor aproximativ 8 000 de localități ale 
Spaniei, a precizat Guerra.

oricît de complexă, își poate găsi agențiile de presă transmit:

soluționare efectivă numai pe calea tratativelor
nu poate justifica intervenția și ac
țiunile militare de orice fel în solu
ționarea problemelor litigioase, indi
ferent de caracterul lor. „Orice re
curgere la forță, la acțiuni militare 
— sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — nu soluționează, ei 
complică problemele. De aceea, con
siderăm că trebuie făcut totul pen
tru ca orice problemă litigioasă din
tre state să fie soluționată la masa 
tratativelor, între țările direct in
teresate". Este o poziție pătrunsă 
de o înaltă răspundere față de 
soarta păcii mondiale, știut fi
ind că, în zilele noastre, în condi
țiile atît de complexe ale lumii în 
care trăim, o lume a interdepen
dențelor strânse, orice fel de conflic
te sau confruntări militare pot crea 
serioase riscuri si primejdii pentru 
toate popoarele, pot aduce grave dau
ne întregii omfeniri. Tocmai pornind 
de La acest adevăr fundamental, pe 
care-1 pune în evidentă întreaga dez
voltare istorică, partidul si statul 
nostru au subliniat în permanență 
datoria fiecărui stat de a nu precupeți 
nici un efort pentru a se evita in
tensificarea încordării, pentru a se 
pune capăt situațiilor de tensiune și 
a se stinge conflictele, astfel ca aces
tea să nu evolueze pe un făgaș im
previzibil. pentru a se apăra si con
solida pacea, securitatea, destinderea. 

Cu atît mai mult in situația poli
tică actuală se impune intensificarea 
eforturilor pentru stingerea focarelor 
de încordare, pentru reglementarea 
pașnică a diferendelor și litigiilor 
dintre state. Desigur, dat fiind carac
terul complex al unor probleme, nu 
întotdeauna se poate ajunge dintr-o 
dată la rezolvarea lor : pe drumul 
sure înțelegere se pot întîlni obsta
cole a căror depășire să se dovedeas
că dificilă. Orice pas în această di
recție își are însă importanta sa în 
măsura în care poate contribui la 
netezirea terenului spre atingerea 
obiectivului propus — de realizare a 
unor reglementări de ansamblu, cu
prinzătoare și. deci, durabile. Iar ex
periența a dovedit nu o dată că. ac- 
ționindu-se în acest fel. probleme 
dintre cele mai complicate, care 
au afectat îndelungi perioade de 
timp relațiile dintre unele state, 
și-au putut găsi pînă la urmă solu
ționări echitabile pe calea tratativelor. 

De altfel, experiența vieții inter
naționale arată cît de nefâstă este 
calea politicii de forță, învederînd că, 
mai devreme sau mai tirziu. se ajun
ge la tratative, acestea impunîndu-se 
ca singura modalitate viabilă de re
zolvare a problemelor. Este cu atit 
mai necesar, de aceea, ca un aseme
nea pas să se întreprindă cît mai 
grabnic, fără tergiversări sau condi
ționări. Fiecare pas, fiecare gest de

„România se pronunță pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratati
velor, pentru excluderea cu desăvîrșire din viața internațională 
a forței sau a amenințării cu forța".

NICOLAE CEAUȘESCU
Recenta plenară a C.C. al P.C.R. 

a făcut o aprofundată analiză a acti
vității desfășurate pe plan extern de 
România socialistă, aprobînd pe de
plin, poziția principială și construc
tivă, contribuția activă și eforturile 
stăruitoare ale partidului și statului 
nostru pentru diminuarea încordării, 
pentru întărirea păcii și colaborării 
internaționale. în acest cadru, por
nind de la realitatea că în lume, pe 
diferite continente, continuă să per
siste o serie de focare de încordare 
și conflict, în hotărîrea plenarei Go- 
mitetului Central al partidului s-a 
subliniat, ca una din ideile funda
mentale, necesitatea intensificării 
eforturilor pentru soluționarea paș
nică, pe calea tratativelor, a proble
melor internaționale.

Evenimentele petrecute în ultimul 
timp pe arena mondială, evoluțiile 
atît de complexe înregistrate în di
verse ' regiuni ale globului eviden
țiază, în ansamblul lor, imperativul 
soluționării pașnice a tuturor proble
melor litigioase, a diferendelor și 
conflictelor dintre state, ca o cerință 
fundamentală a salvgardării păcii, a 
normalizării vieții internaționale, a 
promovării destinderii și cooperării 
între toate statele și națiunile lumii. 
Constituie o realitate evidentă că în 
conștiința popoarelor — dornice să 
trăiască în pace și liniște, pentru a-și 
putea consacra resursele făuririi unei 
vieți mai bune, libere și indepen
dente — se impune tot mai puternic 
înțelegerea faptului că problemele 
litigioase nu pot fi rezolvate prin 
forță și că acestea își pot găsi o 
soluționare echitabilă si de du
rată numai prin înțelegere la 
masa tratativelor. De altfel, însăși 
rațiunea politică a impus în epoca 
modernă soluționarea prin tratative 
a diferendelor dintre state ca unul 
din principiile cardinale ale dreptu
lui internațional, consacrat în Carta 

documenteO.N.U., în nenumărate 
bi și multilaterale.

întreaga experiență a 
naționale demonstrează 
reglementării pașnice a 
litigioase reprezintă o 
obiectivă a dezvoltării mondiale con
temporane. Ca rezultat al evoluției 
istorice, lumea de azi oferă imaginea 
unui .conglomerat de state de o largă 
diversitate — ca dimensiuni, orîn-

vieții inter- 
că metoda 

problemelor 
necesitate

duire socială, nivel de dezvoltare eco
nomică, orientare politică. în aseme
nea condiții, constituie un imperativ 
primordial ca între toate aceste state 
să se instaureze relații de bună con
viețuire, de pace și colaborare, ca 
o cerință esențială a coexistenței lor 
pașnice. Baza unor astfel de relații o 
reprezintă stricta respectare a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
integrității teritoriale, neamestecului 
in treburile interne, avantajului 
reciproc, afirmarea dreptului im
prescriptibil al fiecărui popor de a 
fi stăpin pe bogățiile sale naționale, 
pe destinele proprii — singurele în 
măsură să asigure dezvoltarea liberă 
a fiecărei națiuni și, totodată, o largă 
conlucrare internațională, în folosul 
progresului și propășirii întregii 
umanități.

Din aceste principii decurge, ca un 
corolar logic și firesc, necesitatea re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, necesitatea rezolvării pe 
cale pașnică, prin tratative a oricăror 
probleme ce există sau pot să apară 
între diferitele state. Este o tristă 
realitate — probată, din păcate, în 
repetate rînduri, inclusiv prin eveni
mentele din ultimul timp — că re
curgerea la politica de forță, la ac
țiuni armate și intervenții militare 
nu numai că generează mari sufe
rințe popoarelor implicate șl creează, 
totodată, grave primejdii pentru 
cauza generală a păcii, dar această 
cale nu a dus niciodată și nu poate 
duce, în nici un caz, la o reală și 
trainică soluționare a problemelor. 
Dimpotrivă, recurgerea la forța ar
melor nu face decît să complice și 
mai mult aceste probleme, să le adin- 
cească și să le ascută, să genereze 
noi factori de tensiune, să deschidă 
noi răni și mai greu de lecuit, com- 
promițînd viitorul relațiilor dintre 
acestea pentru îndelungate perioade 
de timp.

Este adevărat că în lumea con
temporană există numeroase proble
me. unele deosebit de complexe și 
dificile, nerezolvate, sau soluționate 
necorespunzător. Astfel, ca urmare 
a îndelungatei dominații imperialiste 
și colonialiste au rămas moștenire un 
șir de litigii și dispute de ordin te
ritorial, probleme privind frontierele

sau probleme cu caracter etnic sau 
religios ; unele probleme în dispută 
sint legate de procesul de constituire 
a noilor state și de afirmare a națiu
nilor ; au apărut, totodată, și altele 
noi, generate de deosebiri de vederi 
în legătură cu modul de abordare a 
unor probleme ale evoluției interne 
sau internaționale, de manifestarea 
a diferite contradicții, de aspecte ale 
luptei pentru zone de influență. Orice 
asemenea probleme, oricît de comple
xe ar fi, indiferent de natura lor, de 
regiunea geografică unde se manifes
tă, pot și trebuie să-și găsească solu
ționare efectivă numai pe cale pașni
că, prin tratative. In ultimă in
stanță. dreptul la pace. Ia viață este 
un drept sacru, imprescriptibil al fie
cărui popor — si in numele acestui 
drept trebuie să se facă totul pentru 
a se evita suferințele și distrugerile 
provocate de conflicte și războaie, 
pentru a se asigura cadrul necesar 
ca popoarele să-si poată rezolva pro
blemele dintre ele în mod pașnic, în 
spirit de echitate, potrivit interese
lor și aspirațiilor lor.

In lumina acestei realități si în de
plină concordantă cu orientările fun
damentale ale politicii sale externe 
— stabilite în Programul partidului, 
în hotărîrile Congresului al Xl-lea — 
România a militat și militează eu 
toată hotărîrea pentru stingerea tu
turor focarelor de încordare si con
flict, pentru reglementarea exclusiv 
prin negocieri politice a diferende
lor dintre state, a tuturor probleme
lor litigioase.

Se poate spune că întotdeauna. în 
absolut toate împrejurările, fără nici 
o excepție, tara noastră s-a pronun
țat cu principialitate. cu neslăbită 
energie și perseverentă, pentru solu
ționarea litigiilor pe calea tratative
lor directe între părțile implicate. 
Această poziție, definitorie pentru 
România socialistă, a fost în unani
mitate aprobată de recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului 
care, in hotărîrea adoptată, a subli
niat din nou necesitatea ca „toate di
ferendele. de orice natură, să fie so
luționate numai și numai pe calea 
tratativelor pașnice, renunțîndu-se la 
forță și la confruntări armate".

Prin glasul secretarului său gene
ral. partidul nostru a arătat în repe
tate rânduri că nimic nu justifică și

bunăvoință în această direcție sînt și 
vor fi totdeauna apreciate de opinia 
publică internațională, salutate sincer 
de prietenii adevărați ai țărilor im
plicate, de toate popoarele lumii dor
nice de pace și destindere, înțelegere 
și colaborare.

Condiția esențială pentru înain
tarea pe calea negocierilor este să se 
manifeste voința politică necesară, 
pornindu-se de la interesele funda
mentale ale popoarelor implicate, de 
la interesele de pace și destindere 
ale tuturor popoarelor. Aceasta pre
supune să se acționeze cu simț de 
răspundere, să se manifeste stimă și 
respect mutual, receptivitate si înțe
legere față de punctele de vedere 
ale fiecărei părți — aceasta repre- 
zentînd cheia unei finalizări cu suc
ces a negocierilor. Important este să 
se treacă peste orice reziduuri de 
neîncredere si animozitate, să se 
orienteze atenția nu spre trecut, ci 
spre viitor, spre interesele comune 
de bună conviețuire, 
raporturi normale, de 
colaborare.

Firește, o rezolvare 
tă, de durată a diferendelor ce opun 
diferite state nu poate fi concepută 
decît prin aportul și participarea în 
condiții de deplină egalitate a tuturor 
părților intferesate. avindu-se în ve
dere dreptul imprescriptibil al fie
căreia de a-și susține și apăra inte
resele. de a-și spune Cuvîntul asu
pra problemelor care o privesc direct, 
ca și. în general, asupra tuturor pro
blemelor ce preocupă lumea contem
porană.

Totodată, se impune ca negocierile 
să fie încurajate si stimulate pe plan 
internațional, ca toate statele să ma
nifeste o înaltă responsabilitate față 
de soarta păcii mondiale, să-si aducă 
contribuția la crearea unui climat de 
destindere, înțelegere și apropiere, 
care să faciliteze soluționarea proble
melor. Mai presus de orice, este ne
cesar să se facă auzit glasul rațiunii, 
glasul lucidității, acționindu-se pe 
toate căile și prin toate mijloacele 
pentru prevalarea abordărilor paș
nice. pentru înlăturarea surselor de 
încordare și de neîncredere, pentru 
înseninarea orizontului politic inter
național.

In acest spirit acționează si va ac
ționa cu neabătută consecventă 
România socialistă și în această po
litică principială și constructivă se 
găsește unul din izvoarele principale 
ale prestigiului și considerației de 
care se bucură partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
rîndul cercurilor largi ale opiniei 
publice internaționale, al forțelor 
înaintate ale contemporaneității.

Apel adresat R.S.A. de 
către Kurt Waldheim. Secre- 
tarul general al O. N. U„ Kurt 
Waldheim, a adresat guvernului sud- 
african un apel urgent cerîndu-i să 
cruțe viata militantului de culoare 
Solomon Mahlangu. Se precizează că 
secretarul general al O.N.U. a adre
sat anterior guvernului de la Pretoria 
alte două mesaje în acest sens.

cele două țări, precum si a unor pro
bleme de interes reciproc ale situa
ției internaționale. Comunicatul co
mun publicat la încheierea vizitei ex
primă năzuința părților de a dezvol
ta relații pașnice si prietenești pe 
baza principiilor respectării suvera
nității. integrității teritoriale si ne
amestecului în treburile interne.

de revenire la 
înțelegere și

reală, eficien-

Procesul normalizării re
lațiilor dintre Polonia si 
R.F.G. se află în centrul convor
birilor purtate la Varșovia de dele
gația fracțiunii parlamentare a Parti
dului Social-Democrat în Bundestag, 
condusă de președintele fracțiunii, 
Herbert Wehner. Ambele părți au 
subliniat rolul important ce revine 
contactelor dintre P.M.U.P. și P.S.D. 
în asigurarea condițiilor dezvoltării 
pe mai departe a procesului de nor
malizare a raporturilor dintre cele 
două state.

Guvernul R.D.P. Laos a 
adoptat directivele referitoare la sar
cinile dezvoltării economice a țării 
în 1979. menite să asigure îndeplini
rea primului plan trienal laoțian. In 
domeniul agriculturii, se prevede 
sporirea producției de orez, dezvol
tarea sectorului zootehnic și a celui 
piscicol, extinderea suprafețelor cul
tivate cu plante tehnice.

Comunicat thailandezo
laoțian. Primul ministru al R.D.P.
Laos. Kaysone Phomvihane, și-a în
cheiat vizita oficială în Thailanda. 
Convorbirile laoțiano-thailandeze au 
prilejuit examinarea relațiilor dintre

Dumitru ȚINU

Ansamblul folcloric „Doina" 
al armatei a susținut un spec
tacol de gală in sala Teatrului, 
național din Alger. Au partici
pat oficialități algeriene, din mi
nistere și instituții, oameni de 
cultură și artă, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Alger 
Spectacolul s-a bucurat de jty 
deosebit succes, publicul apl'ăj- 
dînd, in repetate rinduri, la sce
nă deschisă, pe mesagerii artei 
populare românești.

Preocupările Franței în 
domeniul energetic. Guver- 
nul francez a hotărât să accelereze 
realizarea programului său privind 
construirea de centrale electronu- 
cleare. Realizarea programului res
pectiv — apreciază agenția France 
Presse — are scopul de a reduce de
pendența Franței de petrolul străin.

Arestarea unor membri 
ai Ku Klux Klan-ului. F B1 
a procedat, miercuri, la arestarea a 
20 de membri ai organizației rasiste 
Ku Klux Klan, sub acuzația de a fi 
tras focuri de armă asupra locuin
țelor unor lideri de culoare. în 
aceeași zi. un Mare Juriu Federal 
din Alabama a pus sub acuzare pe 
cei arestați.

Tandemul cosmic „Sa li ut" - ,,Soiuz" 
își continuă programul de zbor

MOSCOVA 5 (A-
gerpres). — După 
cum relatează agenția 
T.A.S.S., zborul navei 
cosmice de transport 
„Progress-5“ a luat 
sfîrșit. După separa
re de tandemul „Sa- 
liut“ — „Soiuz", la o 
comandă de pe Pă- 
mint nava a pornit pe 
o traiectorie de cobo- 
rîre, a pătruns in 
straturile dense ale 
atmosferei terestre și 
s-a dezintegrat.

Cosmonauta Vladi

mir Liahov și Valeri 
Riumin, aflați la bor
dul tandemului orbi
tal, au continuat in 
acest timp realizarea 
programului stabilit. 
Miercuri ei au lu
crat cu telescopul 
submilîmetric de bord 
BST-1 M. Ei au efec
tuat, de asemenea, 
măsurători ale radia
ției unor stele în dia
pazonul undelor ultra
violete în vederea sta
bilirii strălucirii aces
tor stele.

Ziua de joi a fost 
consacrată verificării 
sistemelor de dirijare 
a stației orbitale in 
regim manual și au
tomat de orientare și 
stabilizare. In cadrul 
programului de pros
pectare a resurselor 
naturale și de studie
re a mediului, cosmo
nauta au efectuat ob
servații vizuale și fo
tografieri ale suprafe
ței terestre și ale 
oceanului planetar.
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