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----------------------------------  A APARUT-. -----------------------------------
Din gîndirea social-politică a președintelui 

României,
NICOLAE CEAUȘESCU

Lichidarea subdezvoltării, a decalajelor 
dintre state, făurirea noii ordini economice 

internaționale -probleme cardinale 
ale zilelor noastre

EDITURA POLITICA

într-o ambianță de caldă ospitalitate, sub semnul prieteniei
solidarității militante continuă

CALITATEA ÎNALTĂ 
A PRODUSELOR 

preocuparea numărul unu 
a fiecărui colectivVIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA

în provincia Lunda-Norte

Minerii, întreaga 
populație au făcut 
solilor poporului 
român o primire 

sărbătorească

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la mitingul prieteniei româno-angoleie din orașul Dundo

în cea de-a doua zi a 
vizitei in Republica Popu
lară Angola, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții 
orașului Dundo. Capitala 
provinciei Lunda-Norte.

La ora 9.40, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit la 
Aeroportul ..4 Februarie" 
al orașului Luanda cu to
varășul Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Angola, și cu tovarășa Ma
ria Eugenia Neto. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Ma
ria Eugenia Neto se salută 
cu căldură, se întrețin cor
dial.

înalții oaspeți, însoțiți de 
gazde, se indreaptă apoi, la 
bordul avionului preziden
țial, spre Dundo. unde ate
rizează după o călătorie de 
aproape 800 kilometri.

în această vizită în pro
vincia Lunda-Norte. tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
.ovarășa Elena Ceaușescu 
sint însoțiți de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor 
externe. Paulo Texeira 
Jorge, membru supleant al 
Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, ministrul relațiilor ex
terne, de alte persoane ofi
ciale române și angoleze.

La sosirea pe aeroportul 
din Dundo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășul Agostinbo Neto. to
varășa Elena Ceaușescu și

tovarășa Maria Eugenia 
Neto sint întimpinați de 
Joao Ernesto dos Santos 
Liberdade, comisarul pro
vinciei Lunda-Norte. mem
brii comitetului provincial 
de“partid, rtelegațL'ai auto
rităților centrale pentru 
această provincie, comisa
rul municipal al orașului 
Dundo, reprezentanți ai 
Companiei de diamante a 
Angolei ,.Diamang“.

Un mare număr de locui
tori din Dundo și locali
tățile apropiate au venit pe 
aeroport pentru a ura un 
călduros bun sosit/tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Asistăm la o mare sărbă
toare populară, mulțimea, 
fluturînd stegulețe româ
nești și angoleze, în sune
tele instrumentelor popu
lare și în ritmurile speci
fice acestor meleaguri, or- 
ganizindu-se ir, lungi șiruri 
unduitoare de dansatori, 
totul sugerînd bucuria trăi
tă pentru vizita inalților 
oaspeți români. Cîntecele 
și dansurile alternează cu 
aclamații și urale, se scan
dează pe melodii ritmate 
numele celor doi conducă
tori de stat : ..Ceaușescu 
— Neto „Neto —
Ceaușescu !“

Dansatoare și dansatori, 
cu măști și costume ale 
căror origini sint tot atit 
de străvechi ca și civiliza
ția acestor păminturi. oferă 
un spectacol de mare fru
musețe artistică.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho 
Neto, tovarășel-e Elena 
Ceaușescu și Maria Euge
nia Neto se indreaptă spre 
mulțime, pe care o salută 
îndelung, cu prietenie, răs
pund manifestărilor de 
simpatie ale populației.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășe președinte Neto,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa dum

neavoastră, locuitorilor orașului Dundo 
și din provincia Lunda-Norte, precum și 
întregului popor angolez un salut prie
tenesc din partea mea și în numele în
tregului popor român, împreună cu cele 
mai calde felicitări pentru marea victo
rie pe care ați obținut-o in cucerirea in
dependenței naționale. (Aplauze pu
ternice).

între Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii au existat, 
încă din perioada luptei de eliberare na

țională din Angola, relații de strînsă 
colaborare. Am sprijinit întotdeauna 
lupta poporului angolez — ca și a al
tor popoare africane — pentru scuturarea 
jugului colonial, pentru a deveni deplin 
stăpîn pe bogățiile naționale și pe des
tinele sale, pentru a-și făuri viața în mod 
liber, așa cum dorește fiecare națiune. 
(Aplauze puternice).

Cu tovarășul Neto ne-am întîlnit de mai 
multe ori în România. însă, după cu
cerirea independenței naționale a țării 
dumneavoastră, aceasta este prima noas
tră întîlnire în Angola liberă. Iată de ce 
doresc să folosesc acest prim prilej pen
tru a adresa cele mai calde felicitări atît 

conducerii M.P.L.A. — Partidyl Muncii, 
tovarășului Neto și întregului popor an
golez, precum și pentru a sublinia fap
tul că victoria obținută de poporul dum
neavoastră în lupta revoluționară împo
triva dominației străine are o importanță 
deosebită nu numai pentru Angola, ci și 
pentru întreaga luptă împotriva imperia
lismului și colonialismului. (Aplauze în
delungate).

Victoria poporului angolez, sub condu
cerea M.P.L.A. — Partidul Muncii, a de
monstrat faptul că fiecare popor care do
rește să fie liber și luptă cu toate for-
(Continuare în pag. a !H-a)

în ansamblul măsurilor stabilite la 
Consfătuirea cu cadrele de condu
cere din economie din martie a.c.. 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, înnoirea rapidă a pro
ducției. în nas cu exigentele progre
sului tehnologic mondial, reprezintă 
sarcini de prim ordin ale activității 
economice din acest an si întrecu 
cincinal. Evidențiind, din nou. însem
nătatea acestor sarcini. în cuvintarea 
rostită cu prilejul solemnității înmi- 
nării de înalte distincții si diplome 
de onoare unor județe si unităti frun
tașe in întrecerea pe anul 1978, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat : „Trebuie să acordăm mai 
multă atenție problemelor ealității. 
nivelului tehnic. Problema calității, 
a nivelului tehnic al produselor ro
mânești constituie problema numă
rul unu, căreia trebuie să-i acordăm 
întreaga atenție, zi de zi, ceas de 
ceas".

0 NECESITATE OBIEC
TIVĂ A DEZVOLTĂRII. De 
ce pune conducerea partidului cu 
atîta insistență problema calită
ții produselor, ridicării nivelului 
lor tehnic ? Pentru țara noas
tră, realizarea unor produse de 
inaltă calitate, accelerarea ritmului 
de asimilare a unui număr de insta
lații. mașini și utilaje, materiale si 
bunuri de consum constituie o ce
rință obiectiv necesară. în lumina 
exigentelor saltului obiectiv necesar 
de la cantitate la calitate, pe care îl 
presupune înfăptuirea revoluției teh- 
nico-științifice in acest cincinal, 
lupta pentru înnoirea, modernizarea 
și ridicarea calității produselor se în
scrie ca o componentă intrinsecă a 
bătăliei pentru progres și bunăstare. 
Orițe produs, conceput ,si realizat la 
nivelul celor mai noi cuceriri ale re
voluției tehnlco-stllnțiflce.. înseam.nă. 
implicit, nn grad înalt de valorificare 
a materiilor prime sl materialelor, un 
spor de beneficiu, de venit national. 
Si în acest sens, o serie de realizări 
de prestigiu din acest cincinal sint 
un argument trainic al capacității 
oamenilor muncii din țara noastră de 
a realiza produse de înalt nivel teh
nic și calitativ, în rînd cu cele mai 
bune realizări pe plan mondial. 
Avem în vedere, în principal, strun
gul carusel de 16 m, motorul naval 
de 30 000 CP. autobasculantele de 50 
și 100 de tone ș.a.

Problemele calității produselor sînt 
cu atit mai stringente și mai com
plexe dacă avem în vedere că pînă 
in 1985 ne-am propus să depășim sta
diul de tară în curs de dezvoltare, să 
ne înscriem printre țările cu dezvol
tare medie. înfăptuirea acestui 
obiectiv impune, ca o condiție obliga
torie. lichidarea rapidă a decalajului 
tehnic și tehnologic față de statele 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

CERINȚĂ A SPORIRII EX
PORTULUI. Producția de înaltă 
calitate constituie, in condițiile ac
tuale. una din premisele esențiale ale 
sporirii exportului si eficientei aces
tuia. Iar o asemenea cerință funda
mentală poate fi satisfăcută numai si 
numai dacă Întreprinderile industri
ale sînt antrenate permanent intr-un 
vast si rapid proces de ridicare a ca
lității produselor, de înnoire si mo
dernizare a nomenclatorului de fabri
cație. in pas cu cele mai noi cuce
riri ale științei si tehnicii, cu cerin
țele pieței mondiale. Experiența a 
numeroase întreprinderi dovedește că 
pentru a vinde mărfuri tot mai multe 
pe piața externă trebuie să le pro
ducem la timn și de bună calitate.

Afirmarea tot mai puternică a pro
duselor românești pe piața interna

țională pune în fata tuturor oameni
lor muncii răspunderi si obligații 
deosebite ; în plasarea mărfurilor pe 
piața externă, practic, ciștigă cel ce 
reușește să realizeze produse de cel 
mai inalt nivel tehnic, de calitate 
superioară, cu cheltuieli de fabricație 
cit mai reduse ; cu alte cuvinte, 
produse care sint competitive din 
toate punctele de vedere. Tre
buie să înțelegem că fără un export 
corespunzător, de înaltă calitate, de 
înaltă tehnicitate — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea cu cadrele de conducere din 
economie — nu putem asigura im
porturile de care avem nevoie. 
Aceasta este o realitate pe care nu 
putem să o ignorăm, care se impune 
să fie bine cunoscută și înțeleasă în 
profunzime de toți oamenii muncii.

SURSĂ DE CREȘTERE A 
NIVELULUI DE TRAI. Fabrica- 
rea unor produse de inaltă calitate, 
înnoirea si modernizarea producției 
exercită o influentă pozitivă asupra 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
atit prin amplificarea capacității eco
nomiei naționale de a spori venitul 
national — singura sursă de creștere 
a bunăstării, cit si direct, prin îm
bunătățirea calității produselor sl 
realizarea de noi produse solicitate 
de populație.

După cum se știe, din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, s-a 
adoptat și se aplică cu succes progra
mul privind creșterea mai accentuată 
a veniturilor, a nivelului de trai al 
oamenilor muncii în acest cincinal. 
Astfel, retribuția reală a personalului 
muncitor a sporit in 1978. fată de 
1975. cu 21,4 la sută ; în acest fel 
prevederile din cincinal pentru 1980 
au fost îndeplinite încă anul trecut, 
în acest an va înce.ue aplicarea cclpi 
de-a doua etape a acțiunii de majo
rare a retribuțiilor. Adică au sporit 
si sporesc continuu posibilitățile fi
nanciare ale oamenilor muncii de a-si 
satisface mai bine o scrie de trebu
ințe materiale. în aceste condiții, este 
firesc, este necesar, absolut necesar 
să se pună Ia dispoziția cetățenilor o 
cantitate sporită de mărfuri, intr-o 
gamă diversificată, de bună calitate. 
Ca atare. înnoirea producției trebuie 
să adauge creșterilor cantitative im
portante îmbunătățiri calitative, ne 
această cale asigurîndu-se satisfa- 

• cerea în condiții superioare a cerin
țelor mereu crescînde ale oamenilor 
muncii.

EXIGENTELE ACTUALE 
ALE CALITĂȚII PRODUSE
LOR. Potrivit prevederilor de plan, 
în acest an ponderea produselor noi 
si modernizate, introduse în fabrica
ție de la începutul cincinalului, va 
reprezenta 34 la sută din valoarea 
producției-marfă realizate în ramu
rile prelucrătoare ale industriei repu
blicane. Concomitent, vor fi executate 
peste 650 de obiective de cercetare si 
dezvoltare tehnologică, menite să 
asigure reducerea consumurilor ma
teriale si energetice, ridicarea nivelu
lui tehnic si calitativ al producției, 
înfăptuirea acestor sarcini impune, 
asa cum a irtdicat secretarul general 
al partidului, unirea eforturilor tu
turor specialiștilor din producție, din 
cercetare și învătămînt. a tuturor oa
menilor muncii — care au datoria de 
a acționa ferm pentru accelerarea 
ritmului de asimilare a noilor pro
duse cu performanțe superioare, 
pentru ca pe poarta nici unei între
prinderi să nu ia^ă produse oare nu 
corespund cerințelor de calitate.
(Continuare în pag. a V-a)
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IDe sub „teascurile" tipogra

fiei din Bacău a ieșit cartea cu I 
numărul 10 000 000. Este vorba I 

de volumul „Eminescu la Ipo- 1

I iești", apărut sub îngrijirea , 
editurii „Junimea" din Iași. |
Numai in actualul cincinal, •

I vrednicii tipografi băcăuani au 
tipărit nu mai puțin de 850 de I 
titluri de cărți. Intre acestea se I 
află si volumul cu numărul 1 000

Idin colecția „Biblioteca pentru . 
toți". Pentru iscusința si migala 
lor, pentru condițiile grafice •

I deosebite in care au tipărit o 
serie de cărți, băcăuanii au fost I 
distinși cu numeroase premii. |
De unde și îndreptățită parafra-

Izare a spuselor poetului : „Car- > 
te frumoasă, cinste cui te-a I 
tipărit". *

i Înaintea 
| logodnei |
IUn tinăr din Satu Mare ve

nise după cumpărături in mica I 
unitate alimentară in care este j 

vinzătoare Viorica Boitor.
— Parcă ați fost și ieri pe la ■ 

noi — i-a spus vinzătoarea.
— Am fost și pe aici si prin • 

I multe alte părți, dar mai bine
nu mă mai duceam, pentru că I 
am pățit un mare necaz. Am | 
pierdut 3 000 de lei, bani pe

Icare-i aveam pentru verighete ■ 
de logodnă.

Zimbind, vinzătoarea a scos 1 
Idintr-un sertar cei 3 000 lei, pe 

care i-a inminat tinărului rămas I 
înmărmurit de această nespera- | 
tă bucurie. Cu atit mai mult cu 

Icit tinărul uitase pe unde um- ■ 
blase, pentru că intrecuse mă- I 
sura cu băutura. De unde si sfa- * 

Itul vinzătoarei : „Ai grijă să nu 
se mai intimple. Dacă află 
logodnica...".

I Copiii de la... I 
| „Babele" j

Cititorul nostru Ion Marin din

IPlopeni — Prahova a fost cu un ■ 
grup de turiști în masivul Bu- j 
cegi. „In apropiere de cabana •

I-«Babele» — ne scrie el — am în- 
tllnit patru copii, toți intre 10 I 
și 12 ani, de fel din București. | 
Cum se inserase, cei patru puști,

I rătăciți și zgribuliți, nu știau ■ 
incotro s-o apuce, l-am luat cu I 
noi și l-am rugat pe cabanierul •

Ide la «Babele» să-i cazeze peste 
noapte. Dimineața i-am suit in I 
telecabină, pentru a ajunge la I 
Bușteni". In încheierea scriso-

Irii, cititorul nostru avertizează: I 
„Muntele e frwmosi-șl atrăgător, |

. dar și periculos: pentru cei care.

(se aventurează :P.ă nestiutele«t::s
' cărări". ' • ■[

Atenție, părinți ! Atenție, edu- I
' catori ! Atenție, copii I

J Uliul și !
î porumbelul
I Cititorul nostru Ion Băjan din ■ 

Roșiori de Vede ne istorisește 
o mtimplare aidoma cu una din •

I poveștile și fabulele despre ulii 
și porumbei, numai că de data ' 
aceasta este absolut adevărată. | 
Intr-una din puținele zile de pină

Iacurn frumoase și însorite ale I 
lunii aprilie, un uliu a coborit 5 
in picaj, repezindu-se spre un *

I porumbel. Cind era gata-gata . 
să-l inșface in gheare, exact 
deasupra ogrăzii cititorului nos- I

Itru, porumbelul s-a ascuns in 
cotețul de păsări. Abia după I 
două zile, cind i-a mai trecut j 
spaima, porumbelul a inceput

I să-și revină și să mănince. Este ■ 
un voiajor cu numărul 10 362—
R.S.R.—78 B. Aceasta. intru 1

I știința stăpinului său. Pină una. 
alta, el se împacă de minune cu 
orătăniile din ogradă.

! Unde ni-s 1
| frizerii ? j

De mai mulți ani, pe Valea

(Sebeșului se află citeva mii de ■ 
constructori care realizează im
portante obiective hidroenerge- • 
tice. La Dobra, Oașa, Tău, Pri-

I goana s-au înălțat pentru mun- t 
citori și familiile lor locuințe | 
confortabile, școli, grădinițe,

I dispensare, cluburi, cantine, ■ 
brutării. Adevărate orășele intre 
munți, dar din care lipsesc — de '

I necrezut ! — frizerii cu foarfece 
și cu pieptene. Președintele I 
consiliului oamenilor muncii de | 
la Grupul de șantiere Valea

I Sebeșului, Gheorghe Iltsiu. ne-a | 
spus : „Noi, constructorii. am I 
amenajat patru frizerii la Do- 1

Ibra, Tău și Prigoana. Totul este 
pregătit : spațiu, firmă etc. Nu
mai frizerii lipsesc. Frizeri pe | 
care trebuie sd ni-i asigure —

Iși nu-i asigură — Uniunea ju- ■ 
dețeană, a cooperativelor de I 
consum Alba".

IDin această cauză, mulți con- . 
structori, fără voia lor, și-au lă- I 
sat barbă și plete. I
Pe dumneavoastră, președinți

Iși vicepreședinți de cooperative. | 
cine vă tunde și vă rade ?

| Luptători |
I descalificați j

Doi tineri cu mușchi de oțel

Ise antrenau virtos la lupte li- * 
bere in cadrul unui club din I 
Tg. Mureș. Tineri in care se pu- I

Ineau mari speranțe. Unii ii și 
vedeau campioni la categoria I 
lor de greutate. Numai că aveau | 
un cusur: nu sufereau să fie

I contraziși, pentru că imediat ■ 
făceau exerciții de... încălzire. I 
Așa cum s-a intimplat și in- ■

!tr-una din zilele trecute, cind 
. le-a cășunat pe șoferul unui 
autobuz pe care l-au făcut K.O. I 
Cum insă au acționat neregu-

Ilamentar, cei doi au fost desca- 1 
liftcați in... ochii publicului, ur- | 
mind să-și primească și pedeap- '

i sa cuvenită.
Petre POPA
și corespondenții „Scîi li“-I

EXPERIENȚA UNITATIEBR HERNIATE PENTRU REMIMH OBTINNE M Wi
Aport consecvent, hotâritor pentru 

progresul industriei chimice românești

ICECHIM

Cu profundă emoție, mîndrie și re
cunoștință a primit personalul mun
citor de la ICECHIM conferirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a înaltului titlu 
de „Erou ai Muncii Socialiste" insti
tutului nostru. Obținerea, pentru a 
doua oară, a acestei distincții con
stituie pentru întregul nostru colec
tiv un însufletitor îndemn în mun
ca viitoare. în mobilizarea si mai pu
ternică a tuturor forțelor, a capaci
tății noastre profesionale pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin în continuare în cincinalul 
afirmării revoluției tehnico-științi- 
fice.

în întrecerea din anul trecut, co
muniștii. toii oamenii muncii din in
stitutul nostru au acționat cu hotă
râre pentru îndeplinirea unor obiec
tive si sarcini prioritare puse în fața 
cercetării științi
fice de Congresul 
al XI-lea și Con
ferința Națională 
ale partidului. O- 
biectivele stabili
te și angajamen
tele asumate — 
complexe și cutezătoare — au stimu
lat potențialul și resursele noastre 
creatoare pentru creșterea aportului 
cercetării științifice la rezolvarea u- 
nor probleme vitale ale producției, 
valorificarea superioară a noi materii 
prime și elaborarea de tehnologii 
competitive, bazate pe concepție pro
prie. Prin realizarea obiectivelor pro
puse, colectivul institutului și-a sporit 
contribuția la ridicarea nivelului cali
tativ al producției in industria chimi
că, reducerea consumului de materii 
prime și energie, scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-producție, creș
terea eficienței activității de micro- 
producție, diminuarea efortului valu
tar pentru importuri și sporirea ex
portului. Accentuarea laturilor calita
tive ale activității economice, sarcină 
de importanță deosebită trasată cer
cetării științifice și ingineriei tehno
logice de Conferința Națională a 
partidului, a făcut obiectul unei sus
ținute preocupări din partea între
gului nostru colectiv.

Sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de reputație mondială, direc
tor general al Institutului Central de 
Chimie, care a desfășurat o prodi
gioasă activitate științifică si organi
zatorică în vederea ridicării la un 
nivel cit mai înalt a calității si efici
entei cercetărilor. orientîndu-Ie cu 
prioritate spre solutionarea proble
melor majore ale dezvoltării indus
triei chimice, colectivul nostru a 
depus și în anul 1978 o muncă susți
nută și rodnică pentru realizarea si 
depășirea sarcinilor de plan si a 
angajamentelor asumate. Dintre reali
zările mai importante amintesc in
trarea in funcțiune a 8 instalații in
dustriale noi. realizate pe baza cerce
tărilor ICECHIM. valoarea producției 
acestora fiind de 1,6 miliarde lei pe 
an — instalația de cauciuc poliizo- 
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IAȘI. O gamă largă de servicii
Cele 10 cooperative meșteșugă

rești din județul Iași dispun de 
aproape 1 000 de unități și secții de 
producție și prestări de servicii, 
realizind 180 de activități la Iași, 
70 în Pașcani. 60 la Hirlău etc. 
Cooperativa „Munca colectivă" din 
Pașcani a inceput să-și extindă ac
tivitatea de artă populară și artiza
nat în 7 comune din jur. folosind 
munca la domiciliu aidoma coope
rativei „Miorița" din Iași. Cetățenii 
și îndeosebi femeile angajate astfel 
realizează diferite articole si piese 
din material plastic, lemn, țesături 
etc., precum și impletituri. cusături 
și costume naționale.. Coope-ativa 
„Prestațiunea" din Iași a adăugat 
la secția de reparat obiecte de uz 
casnic și o unitate pentru repara-

O planificare realistă trebuie 
să tină seama de... realitate

&
De ce peste 40 de unități agricole din județul Satu Mare au obținut anul trecut producții medii 

de porumb de numai 200-900 kg la hectar ?
Sîntem în plină campanie agricolă 

de primăvară. Cîteva zile in șir am 
străbătut satele județului Satu Mare 
în căutarea unui răspuns la între
barea : de ce un număr foarte mare 
de unități agricole din județ au obți
nut, în anul trecut și în ultimii ani, 
producții de porumb foarte mici ? Am 
căutat acum, la începutul campaniei 
de primăvară, răspuns la această în
trebare, cu gindul la prevenirea unor 
neajunsuri care fac ineficientă cul
tura porumbului intr-un mare număr 
de unități agricole din județ. O pre
cizare din capul locului ; cunoaștem

•) Porumbul nu a ajuns la maturitate

Unitatea
Suprafața (ha) Producția la ha (kg)

1971—
1978

1971—
1975 1976 19781975 1976

1. Cehal 238 500 400 832 946 260
2. Dabolț 225 650 550 1 293 931 618
3. Gerăușa 298 545 440 826 562 -’)4. Hurez 330 650 500 1076 819 206
5. Lelei 321 460 330 769 733 -•)
6. Medișa 220 350 320 844 743 169
7. Pomi 532 1 009 1 150 1 254 1 210 733
8. Prilog 98 300 180 388 726 -*)
9. Supuru de Jos 265 600 670 1 260 853 182

10. Turț 352 550 400 58p 498 365

Și lista unităților agricole din ju
dețul Satu Mare cultivatoare de po
rumb în condiții de totală inefi
cientă poate continua eu alte exem
ple : Comlăușa, Hodișa, Gherța Mică, 
Giurtelec, Socorizel, Stîna ș.a. — 
unități care în anul trecut au atins 
recordul, deloc de invidiat, de a nu 
recolta nici măcar un kg porumb 
de pe sute de hectare semănate cu 
această cultură. Cu alte cuvinte, nici 
măcar modesta cantitate de sămință, 
de 20—25 kg la ha, nu a putut fi 
recuperată, ca să nu mai vorbim de 
milioanele de lei cheltuieli care 
s-au făcut pentru cultivarea acestor 
suprafețe. Da din păcate, lista a- 
cestor unități situate sub limita 

prenic de la Combinatul petrochimic 
Brazi, instalația de poliesteri pentru 
poliuretani de la combinatul petro
chimic „Solventul“-Timișoara, insta
lația de poliesteri pentru poliuretani 
de la Combinatul chimic Rîmnicu 
Vîlcea — aplicarea în instalații exis-, 
tente a 42 tehnologii noi, dintre care 
10 pentru coloranți pentru fibre 
sintetice, intermediari pentru colo- 
ranti. rășină epoxidică de impregnare, 
emulgatori și detergenți, sortimente, 
noi de mase plastice, alaun de înal
tă puritate pentru rubine si safire 
sintetice și altele.

Față de planul de cercetare, care 
prevedea elaborarea a 86 tehnologii 
noi, in anul 1978 au fost realizate 127 
tehnologii noi, ce vor asigura un spor 
de producție de aproape 2.8 miliar
de lei. Totodată, prin dezvoltarea ac
tivității de microproduct,ie au fost 
realizate produse noi, înlocuitoare de

LOCUL I ÎN ÎNTRECEREA
DINTRE INSTITUTELE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

importuri, în valoare de 37 milioane 
lei, iar prin autodotare — 101 mo
dele, prototipuri și instalații expe
rimentale. Ca rezultat al activității 
de cercetare au fost înregistrate la 
O.S.I.M. 65 propuneri de invenții, 
iar în baza cererilor depuse anterior 
in anul trecut au fost acordate unor 
specialiști din institut 8 brevete pen-1 
tru produse și 15 brevete pentru teh
nologii. Planul producției vîndute și 
încasate a fost realizat în proporție 
de 129,3 la sută, iar cel de beneficii 
din activitatea de bază — în propor
ție de 298 la sută.

Toate aceste rezultate au permis 
colectivului nostru să se situeze și in 
anul 1978, pentru a zecea oară con
secutiv, în fruntea întrecerii dintre 
institutele de cercetări.

Firește, obținerea lor este nemijlo
cit legată de condițiile minunate ce 
ne-au fost create, are la bază munca 
stăruitoare a întregului colectiv,- a 
fiecăruia dintre noi. Comitetul de 
partid și consiliul științific au acor
dat o atenție deosebită bunei orga
nizări a muncii, mobilizării comuniș
tilor. a' întregului colectiv pentru 
creșterea calității lucrărilor elaborate 
și finalizarea lor mai rapidă in pro
ducție. pentru sporirea eficientei ac
tivității de cercetare, concomitent cu 
măsurile luate pentru perfectionarea 
pregătirii profesionale și politico- 
ideologice.

Experiența ne-a învățat că numai 
printr-o activitate continuă, de zi cu 
zi, numai urmărind permanent sta
diul realizării sarcinilor ce ne revin 
sînt posibile îndeplinirea si depășirea 
planului de cercetare și a anga
jamentelor asumate. Realizarea pla
nului de cercetare a fost anali
zată bilunar în secții și lunar în 
ședințele comitetului de partid și 
în adunările generale de partid, 
iar pentru problemele aflate în 
faze superioare de soluționare s-au 
întocmit fișe de' urânărire riguroasă.

rea frigiderelor și ascensoarelor de 
la blocurile de locuit. Aceeași coo
perativă a început construirea unor 
microcentrale pentru mediul rural, 
alimentate cu cărbune inferior, 
paie, bălegar etc.

La diversificarea prestărilor de
• servicii contribuie și cooperativa 
„Igiena". La comenzile telefonice ale 
solicitanților se asigură cooperatori 
pentru spălat și călcat lenjerie, 
lustruit parchete, curățenie gene
rală etc.

După cum am fost informați. în 
curind vor fi deschise unități noi 
de marochinărie. de confecționat 
haine de piele, de încălțăminte, de 
lenjerie, pentru repararea mobilie
rului etc. (Manole Corcaci).

importanța cu totul deosebită pe care 
o are realizarea an de an a unor can
tități tot mai mari de porumb — fără 
de care nu poate fi concepută dez
voltarea pe baze moderne a zooteh
niei în fiecare unitate, in fiecare ju
deț și pe ansamblul agriculturii noas
tre. Da, avem nevoie de cantități tot 
mai mari de porumb, dar și de ran
damente medii Ia hectar care să si
tueze această cultură cel puțin in 
limitele rentabilității. Dar iată cîteva 
date concrete privind producțiile me
dii de porumb la hectar realizate în 
10 unități agricole :

producțiilor mediocre de porumb 
poate continua. Numai în anul tre
cut, pe ansamblul județului Satu 
Mare un număr de peste 40 de uni
tăți agricole au realizat producții 
medii la hectar de porumb de 
200—900 kg.

Care sint cauzele acestor randa
mente foarte slabe ? In discuțiile 
purtate cu lucrători din agricultură, 
cu specialiști, cu activiști de partid 
răspunsul duce, aproape fără ex
cepție, spre una și aceeași explicație: 
ținind seama de condițiile de climă 
și sol din anumite zone din județ, 
cultura porumbului, chiar și a soiu
rilor cu cea mai scurtă perioadă de 
vegetație, este limitată. Frecvența

în mod deosebit s-a acordat atenție 
temelor aflate în faza de valorificare 
industrială, întrucît acestea repre
zintă contribuția cea mai impor
tantă a cercetării la realizarea sar
cinilor de plan ale industriei chi
mice, la reducerea importurilor și 
creșterea disponibilităților pentru 
export. Respectarea termenelor sta
bilite în planul de cercetare și obți
nerea unor produse de înaltă cali
tate au constituit obiectivele noastre 
principale. S-a acordat, de aseme
nea, atenție lucrărilor ce urmau să 
se încheie în 1978 și, în mod special, 
au fost analizate in mod exigent so
luțiile tehnologice propuse, pornin- 
du-se de la imperativele reducerii 
ferme a consumurilor de energie și 
materii prime.

Comitetul de partid și consiliul 
științific au desfășurat o intensă ac
tivitate pentru îmbunătățirea stilu

lui de muncă, 
pentru aplicarea 
metodelor moder
ne de cercetare in 
vederea 
eficienței 
noastre, 
ridicarea 

competenței cadre-

creșterii 
muncii 
pentru 

pregăti-

doctor inginer Elena

în această perioadă 
la îmbunătățirea acti- 
ansamblu. ceea ce a

rii profesionale, a __
lor de cercetători. în acest scop au 
fost organizate schimburi de expe
riență, analize ale unor probleme le
gate de eficiența cercetării, consfă
tuiri cu beneficiarii, mese rotunde, 
simpozioane. Primul Congres național 
de chimie, desfășurat anul trecut, 
sub directa conducere a tovarășei 
academician
Ceaușescu, a fost apreciat de mari 
personalități ale vieții științifice in
ternaționale care au participat, lu
crările acestuia prilejuind un valoros 
și eficient schimb de experiență 
între cercetătorii din țară și de peste 
hotare asupra problemelor funda
mentale ale progresului chimiei.

Munca politică și organizatorică 
desfășurată 
a condus 
vitătii in 
permis realizarea sarcinilor de plan 
si a angajamentelor pe 1978 cu o lună 
mai devreme. Scurtarea termenelor a 
avut ca rezultat atît devansarea fa
zelor de cercetare prevăzute pentru 
anul 1979. cit si realizarea suplimen
tară a 35 contracte de cercetare.

în continuare, situăm în centrul 
preocupărilor noastre înfăptuirea in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu privind modernizarea 
structurii industriei chimice prin tre
cerea mai hotărîtă de la chimia de 
volum la chimia de sinteză fină, re
ducerea consumurilor energetice și 
de materii prime, valorificarea supe
rioară a unor resurse de materii pri
me din tara noastră. în ce privește 
tehnologiile noi, principalul obiectiv 
în cercetarea si elaborarea acestora 
il constituie atingerea 
telor mondiale în domeniul 
rilor de materii prime, 
energie si combustibili.

Exprîmînd încă o dată 
rit partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,' sentimentele de profundă 
recunoștință ale tuturor oamenilor 
munciț din institutul nostru pentru 
înalta distincție conferită, ne anga
jăm să muncim cu si mai multă ho
tărâre. să depunem eforturi stărui
toare pentru a ridica munca de cer
cetare la nivelul cerințelor actuale 
ale dezvoltării și creșterii eficienței 
industriei chimice. Ne angajăm ca, 
în anul 1979. alături de ridicarea ca
lității lucrărilor elaborate să reali
zăm planul de cercetare cu o lună 
mai devreme. Asa înțelege colectivul 
institutului nostru să răspundă înaltei 
prețuiri de care se bucură din partea 
conducerii partidului si statului, să 
întimpine cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei si Congresul al 
XII-lea al P.C.R.

performan- 
consumu- 
materiale,

conduce-

Ing. Viorica DOBRESCU 
secretar al comitetului de partid 
de la Institutul de Cercetâri 
Chimice București
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cu care a fost adusă în discuție a- 
ceastă justificare ne-a determinat 
să ne adresăm unor foruri jude
țene ■ autorizate : Direcția generală 
pentru agricultură și industria ali
mentară și Stațiunea de cercetări 
agricole Livada. Iată opiniile con
semnate :

Ing. Nicolae Babici, • directorul 
Direcției generale pentru agricul
tură și industria alimentară Satu 
Mare :

„Cazul pe care-1 aduceți în dis
cuție — și anume de ce un număr 
foarte mare de unități agricole 
au obținut producții foarte scă
zute de porumb în ultimii ani 
— este real ; ne-a preocupat și 
pe noi, cei din direcția agri
colă, ca și pe cei din unitățile res
pective, ca să nu mai spun de comi
tetul județean de partid. Priviți 
puțin mai atent trecutul nu prea în
depărtat. In anii cincinalului 1971— 
1975 agricultura județului nostru 
s-a situat constant pe locuri frun
tașe pe țară — I, II sau III. Și nu

Suprafața (ha) 38 000
Producția medie la ha (kg) 2 335

Cum se vede, în ultimii ani au 
sporit suprafețele cultivate cu po
rumb în dauna altor culturi deosebit 
de favorabile în aceste zone : ce
reale păioase, plante tehnice (in, 
cinepă, floarea-soarelui). Dar ex
tinderea suprafețelor cultivate cu 
porumb s-a făcut, în principal, pe 
seama diminuării suprafețelor desti
nate furajelor. Altfel spus, potrivit 
sarcinilor de plan, am asigurat creș
terea suprafețelor cu porumb, arând 
pășunile ; pășunile care pentru a- 
gricultura județului nostru, in care 
zootehnia reprezintă circa 50 la sută, 
sînt ca apa și aerul pentru viață ; 
pășunile care, în condițiile speci
fice ale județului nostru, asigură

Depunerile la C.E.C. 
prin consimțămînt 

scris
Venind în sprijinul oameni

lor muncii care doresc să econo
misească cu regularitate și fără 
să fie nevoie să se deplaseze de 
fiecare dată la unitățile C.E.C., 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni primește depuneri prin vi
rament pe bază de consimțămînt 
scris. Cei care doresc să folo
sească această formă de econo
misire completează un formu
lar prin care solicită întreprin
derii sau instituției la care lu
crează să li se depună chenzinal 
sau lunar, total sau parțial, re
tribuția bănească. Sumele pe 
care depunătorii consimt să le 
depună la C.E.C. sînt înscrise în 
libretul de economii de către 
ghișeul C.E.C. de la locul de 
muncă sau de către unitățile 
C.E.C. la care s-a virat depu
nerea. Pentru cetățenii care au 
cont personal la C.E.C. înscrie
rea sumei in el se face din ofi
ciu de către unitatea C.E.C. la 
care este deschis. Operațiile de 
restituiri din sumele depuse 
prin consimțămînt scris se pot 
efectua la ghișeul C.E.C. din în
treprinderea sau instituția la 
care lucrează depunătorul, sau 
la oricare unitate C.E.C. La ce
rerea depunătorilor, suma con
simțită a fi depusă cu regulari
tate la C.E.C. poate fi ulterior 
majorată sau micșorată. Con- 
simțămintul cu privire la depu
neri poate fi oricind revocat.

DE LA DIRECȚIA 
DRUMURILOR

Datorită ploilor abundente din 
ultima perioadă, pe DN 17, km 
234 plus 350, la Ilișești, se insti
tuie restricție de tonaj de ma
ximum 10 tone greutate totală 
admisă și restricție de viteză de 
5 km/h. Circulația autovehicu
lelor avînd peste 10 tone greu
tate totală se va efectua pe dru
mul județean 209 (Gura Humo
rului — Cornu Luncii — Fălti
ceni).

Direcția drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor reamintește, 
totodată, că, datorită lucrărilor 
ce se execută pe Valea Oltu
lui, circulația rutieră pe DN 7 
(Rîmnicu Vîlcea — Sibiu) con
tinuă să fie întreruptă pe sec
torul Călimănești — Brezoi, zil
nic, între orele 11,30 și 15,30 cu 
excepția zilelor de sîmbătă, du
minică și luni.

(Agerpres)

Unul din primele blocuri de locuințe ale orașului Topoloveni
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întîmplător. Urmărind îmbinarea ar
monioasă între condițiile de climă 
și sol și tradițiile acestor locuri, cu 
sprijinul permanent al comitetului 
județean de partid și în strinsă co
laborare cu specialiști din Ministe
rul Agriculturii am reușit să asigu
răm o zonare a culturilor care să 
garanteze în fiecare zonă pedo
climatică producții optime. Din 
1975 însă, an de an, s-a impus de la 
minister, ignorîndu-se condițiile pe
doclimatice specifice, cultivarea unor 
suprafețe tot mai mari de porumb. 
Cit timp acest lucru a, fost po
sibil în condiții eficiente — în 
județ avem zone prielnice acestei 
culturi — nu au apărut anomalii de 
felul celor sesizate de dv. Dar, 
îndeosebi în ultimii ani, aceste creș
teri ale suprafețelor de porumb 
sint deosebit de accentuate. Iată, 
de altfel, cum evoluează suprafe
țele cultivate cu porumb și pro
ducțiile medii la hectar, realizate in 
cooperativele agricole din județ in 
ultimii ani :

1973 1976 1978 1979 (plan)

58 000 49 000 57 000
1 680 1 364 —

<
de 5—6 ori mai multe unități nutri
tive la hectar decit porumbul. Am 
arat an de an pășunile, dar fără să 
obținem nici măcar recolte mediocre 
de porumb. Paguba este dublă : pe 
de o parte, suprafețe importante 
semănate cu porumb — mii de 
hectare — nu produc nimic sau a- 
proape nimic, fiind, practic, în bună 
măsură scoase din circuitul agricol 
din cauza umidității excesive, si. ne 
de altă parte, zootehnia județului, 
în dezvoltare accelerată, este frus
trată de o puternică bază furajeră. 
Așa se explică și faptul că în multe 
unități agricole producția tootehnică 
a stagnat sau a fost diminuată, deși 
există condiții ca această ramură să 
se dezvolte în ritmuri susținute.

Noua casâ de culturâ din orașul Costești

Două tinere orașe
pe coordonatele industrializării
COSTEȘTI : Multă vreme în cen

tru și pe unele din străzile latera
le ale acestei localități de cîm- 
pie nu s-a putut circula. Adine, sub 
pavaj, s-a construit o puternică 
rețea de alimentare cu apă potabilă 
și industrială, precum și una de ca
nalizare a orașului. De curînd, s-a 
înălțat un edificiu impunător : noua 
casă de cultură, o bijuterie a arhi
tectonicii locale. Dincolo de ea, în- 
tilnim pe șosele șiruri de camioane 
grele încărcate cu prefabricate și 
echipamente industriale, angajate în- 
tr-un permanent du-te-vino spre 
șantierele cu macarale șl multe 
schele. Semn că muncitorii-construc- 
tori și-au așezat aici, gospodărește, 
tabere de lucru de durată.

— Intr-adevăr — ne spune prima
rul Ion Popa — și la noi, la Costești, 
se construiește mult. Tînărul nostru 
oraș se îmbogățește cu noi obiective 
industriale și sociale. Unul dintre a- 
ceste obiective este întreprinderea de 
scule, dispozitive și verificatoare auto, 
aflată în construcție. Noua Întreprin
dere va da multor localnici — astăzi 
încă plecați la alte fabrici din țară — 
posibilitatea să vină să lucreze lingă 
familii, să-si îmbunătățească în con
tinuare condițiile de muncă si viată. 
In anul viitori cind vor intra in 
funcțiune primele capacități.

Dar de ce să nu se cultive porumb, 
vă veți întreba ? Răspunsul este 
simplu pentru cel ce are cel puțin 
curiozitatea să consulte cu răspun
dere profesională condițiile pedo
climatice din cea mai mare parte a 
zonelor din județ. Sîntem în zona de 
nord-vest a țării, avînd o climă mai 
umedă și mai rece. Temperaturile 
medii anuale sînt cu 1,5—2 grade 
mai scăzute decit media pe țară, 
iar precipitațiile sînt cu 250—350 
1/mp mai mari față de media pe 
țară. In aceste condiții, ani în șir, 
porumbul nu ajunge la maturitate. 
Anii cînd porumbul poate fi recol
tat în multe zone din județ sînt ex
cepții. în anul trecut, de pildă, s-au 
înregistrat aproape 850 1/mp precipi
tații, în acest an media lunară fiind 
mult mai ridicată. în mod obișnuit, 
la început de septembrie, in zona de 
deal dînd bruma sau chiar înghețul. 
Și totuși, în ciuda acestor argumen
te obiective, ministerul ne cere, în 
continuare, să arăm pășunile — în 
care s-au investit zeci de milioane de 
lei pentru a obține recolte foarte bune 
de furaje — și să cultivăm porumb.

Ce mă surprinde însă cel mai 
mult este faptul că mai mulți tova
răși care au venit la fața locului, din 
partea Ministerului Agriculturii si a 
altor organe — mă refer la cadre cu 
munci de răspundere — ne-au 
dat dreptate, pentru ca, apoi, în- 
toreîndu-se la București să uite, ca 
prin minune, de cele văzute și con
statate în județ. Iată, de pildă, în 
acest an ni se impune, din partea 
ministerului să mai desțelenim, nici 
mai mult nici mai puțin, decît 5 200 
de ha de pășuni cultivate, pe care obți
nem 40—60 tone/ha masă verde pe an. 
Cînd întrebăm însă cine ne asigură 
baza furajeră pentru cele 75 000 
bovine si 233 000 ovine se ridică din 
umeri.

în fața acestei situații ne-am a- 
dresat,’ in repetate rânduri, condu
cerii Ministerului Agriculturii, ce- 
rindu-i să analizeze realist situați» 
fundamentării planului, ținind sea
ma de condițiile de climă și sol ale 
județului. S-a deplasat la fața locu
lui un colectiv de specialiști din 
minister, care a analizat ce a analizat, 
și; nu ne-a prezentat nici o concluzie. 
Ulterior am primit răspunsul con
cretizat în cifrele de plan pe 1979, 
care prevăd creșterea suprafeței cu 
porumb, cu 5 800 ha, în detrimentul 
pajiștilor. Ne-am adresat din nou 
Ministerului Agriculturii. prezen- 
tîndu-i argumentele noastre. Răs
punsul tovarășului ministru a fost 
limpede : să nu mai arăm nici o pă
șune. Iată însă că din nou, in planul 
pe anul în curs s-a înscris preve

De asemenea, noi dotări soci
ale se vor adăuga celor de pină 
acum, prin dezvoltarea întreprin
derii în etapa a Il-a. In pre
zent. mai avem în construcție o cen
trală de termoficare a orașului. Am 
început să construim și o fabrică de 
produse lactate. La toate obiecti
vele economice și sociale participă, 
prin muncă voluntar-patriotică, un 
mare număr de cetățeni, de la elevi 
pină la cei mai în vîrstă.

Același ritm intens de lucru și pe 
șantierele de locuințe. Inginerul șef 
de lot, C. Dinulescu, împreună cu con
structorii săi înaltă aici blocuri mo
deme ca la Pitești si sînt hotăriti să 
facă din Costesti un oraș frumos. în
floritor, modern.

TOPOLOVENI : Un frate mai mic 
al uzinei de autoturisme. Puterea 
economică a tînărului oraș a cres
cut odată cu intrarea în funcțiune 
a întreprinderii de prelucrare si 
industrializare a legumelor si 
fructelor. Ea pune in valoare 
potențialul pomiviticol si legu
micol din zonă. Aici, numeroși local
nici si oameni venitl din satele veci
ne valorifică superior, cu mijloacele 
tehnicii înaintate, roadele pomilor, 
viilor si grădinilor de legume. Cu 
talent si fantezie. într-o altă unitate 
cu faimă — cooperativa meșteșugă
rească „Muncitoarea" — femeile din 
Topoloveni au făcut din meșteșugul 
țesutului si cusutului o artă. Tot aici 
se află si stațiunea de mecanizarea 
agriculturii, o fabrică de oțet, un cen
tru de viriiflcafie și' o cooperativă 
agricolă puternică.

Intîlnesti si aici schele si șantiere 
la tot nasul. Pe platoul vechiului tîrg, 
constructorii au turnat temelii solide 
unui obiectiv nou : întreprinderea de 
bolturi si supape, produse necesare 
pentru echiparea autoturismelor. In 
privința dotării tehnice, e de-aiuns să 
amintim că întregul proces de pro
ducție al întreprinderii este automa
tizat. Prin strădania constructorilor ce 
o inaltă. întreprinderea prinde contur 
si polarizează interesul multor fami
lii din oraș. Nu departe, constructorii 
de locuințe au finisat 160 de apar
tamente în blocuri moderne. S-au dat 
si se dau în folosință noi unităti co
merciale si de servire publică. A fost 
terminată rețeaua de apă și canali
zare. iar cu două luni mai devreme 
a intrat în funcțiune o centrală ter
mică de încălzire a locuințelor.

Gheorghe C1RSTEA 
corespondentul „Scinteii*

derea de a crește suprafața culti
vată cu porumb cu 5 800 ha, prin 
desțelenirea pajiștilor și pășunilor.. 
Sintem în plină campanie agricolă 
și incă nu știm ce decizie să luăm. 
Cert este că așa cum s-a dovedit 
din toate încercările din ultimii ani, 
prin desțelenirea pajiștilor și culti
varea lor cu porumb am obținut nu
mai pagube. Recolte medii de 200— 
400 kg porumb la ha nu pot să ono
reze pe nici un specialist, pe nici un 
agricultor, ele generând numai pier
deri irecuperabile. Așa cum am pre
cizat și în zecile de hîrtii trimise la 
minister, ținind seama realist de con
dițiile de sol și climă din județul 
nostru, pentru asigurarea bazei fura
jere și a fondului central de stat, o 
rezervă foarte importantă, ignorată 
în prezent în cooperativele analizate, 
o constituie culturile de orz, orzoai
ca, ovăz, de la care putem obține 
producții medii la hectar de 2—3 ori 
mai mari decît la porumb".

Acestea sînt faptele prezentate de 
Direcția generală a agriculturii. 
Identice sint și opiniile specialiști
lor de la Stațiunea de cercetări 
Livada, care studiază de ani în șir 
condițiile de climă și sol pentru zo
narea culturilor în această parte a 
țării. Luînd in considerare aceste 
fapte, aceste argumente, pe de o 
parte, iar pe de alta insistența cu 
care se cere de către minister mări
rea suprafețelor cultivate cu po
rumb, nu poți crede altceva decit că 
organele de specialitate ale Ministe
rului Agriculturii au o cu totul altă 
părere. Șl, probabil, au și argumen
tele pe care-și întemeiază această 
părere. Care sînt aceste argumente ? 
Ce dovezi există că în această zonă 
a țării este posibil să se obțină ase
menea producții de porumb care 
să justifice sporirea an de an a su
prafețelor în daupa pajiștilor, în 
dauna pășunilor sau în dauna altor 
culturi, care, așa cum se demonstrea
ză, sînt mult. mai rentabile, mai efi
ciente. Sau este, pur și simplu, vor
ba de neluarea în considerare a a- 
cestor fapte, s acestor realități. 

' Oricare ar fi situația, un răspuns 
clar trebuie dat fără întîrziere. Ori 
au dreptate cadrele din agricultura 
județului — și atunci trebuie luate 
măsuri in consecință, încă din a- 
ceastă campanie agricolă de primă
vară — ori în această zonă a țării 
nu se cultivă în mod corespunzător 
porumbul — și atunci trebuie să 
demonstreze specialiștii ministerului 
cum trebuie cultivat, spre a se ob
ține producții corespunzătoare, In 
condițiile naturale specifice.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN
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La Compania angolezâ de diamante din Lunda-Norte ‘ înaintea mitingului din orașul Dundo

Mitingul prieteniei româno-angoleze
După vizitarea minei de diamante, 

avionul cu care au călătorit tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, 
tovarășii Agostinho Neto șl Maria 
Eugenia Neto s-a reîntors în orașul 
Dundo. Inalții oaspeți români au fost 
invitați să ia parte la un mare mi
ting organizat pe stadionul orașului, 
centru al regiunii diamantifere, în 
care trăiesc cîteva zeci de mii de ce
tățeni, din care circa 17 000 sînt mun
citori și specialiști mineri.

Aproape întreaga suflare a orașu
lui era prezentă in tribunele stadio
nului, deasupra cărora fluturau dra
pelele de stat ale României și Ango- 
lei. O formație de sportivi purtători 
de steaguri descriu un larg arc de 
cerc în jurul arenei. Sînt prezente, 
de asemenea, tradiționale formații 
artistice, care, prin muzică și dans, 
sporesc atmosfera de vie animație, 
expresie a stimei și prețuirii cu care 
sint așteptați conducătorii poporului 
român și ai poporului angolez.

Apariția la tribună a celor doi șefi 
de stat și a tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Maria Eugenia Neto e 
salutată cu vii aplauze. întreaga asis
tență, în picioare, ovaționează 
„Ceaușescu — Neto !“

Mitingul este deschis de tovarășul 
Joao Ernesto dos Santos Liberdade, 
un tînăr de 25 de ani, comisarul pro
vinciei Lunda-Norte, prin cuvintele : 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !“, „Trăiască M.P.L.A. — Parti
dul Muncii !“, „Pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România !“, „Pentru tovarășul Agos
tinho Neto. președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola !“, „Pentru 
tovarășa Elena Ceaușescu, membră a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. !“, „Pentru tovarășa Maria 
Eugenia Neto, soția președintelui 
Angolei !“

întreaga asistență, în picioare, 
aclamă puternic de fiecare dată, 
scandînd „Viva !“ („Trăiască !“) la 
fiecare dintre aceste chemări, expri- 
mindu-și, astfel, bucuria de a avea 
în mijlocul lor pe conducătorii de 
partid și de stat români si angolezi.

Arătind că toți locuitorii orașului 
Dundo și ai provinciei Lunda-Norte 
sînt deosebit de onorați de vizita 
’nalților oaspeți români, comisarul 
provinciei Lunda-Norte a rugat pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU să 
ia cuvintul la mitingul de prietenie 
angolezo-română.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu vii și 
îndelungi aplauze de miile de cetă-
țeni.

Sărbătoarea prietenească angolezo- 
română a luat sfîrșit într-o atmosfe
ră de puternică însuflețire, marcată 
de profunda satisfacție față de cursul 
ascendent al relațiilor dintre cele 
două partide, popoare și țări, care au 
baze trainice în sprijinul acordat de 
poporul român luptei pentru liberta
tea și independența poporului ango
lez și care cunosc un mare și generos 
impuls prin noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Agos
tinho Neto, prima pe teritoriul Ango
lei libere.

La sosirea pe aeroportul din orașul Dundo

CUVÎNTAREA tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
țele va cîștiga întotdeauna victoria! 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
Subliniez aceasta pentru că în Afri
ca mai sînt încă popoare care luptă 
pentru independența lor. Mă refer 
la popoarele din Namibia, Zim
babwe, precum și la populația ma
jorității din Africa de Sud, care duc 
o luptă hotărîtă pentru a-și cuceri 
independența deplină. Noi sîntem 
siguri că și popoarele din Namibia 
și Zimbabwe, ca și celelalte po
poare asuprite, își vor cîștiga în 
curînd deplina independență națio
nală ! Imperialismul și colonialis
mul pot fi lichidate curînd în 
Africa ! (Aplauze îndelungate).

Partidul Comunist Român și 
România socialistă acordă întregul 
lor sprijin acestor popoare. Le vom 
acorda și în viitor întregul nostru 
ajutor, vom face tot ceea ce este 
necesar pentru ca aceste popoare 
să-și cucerească independența de
plină ! (Aplauze puternice).

Am venit în Angola, la invita
ția tovarășului Neto, pentru a dis
cuta împreună căile dezvoltării, în 
noile condiții, a colaborării dintre 
România și Angola. Dorim să reali
zăm o colaborare — economică, 
tehnico-științifică și in alte dome
nii — bazată pe deplina egalitate 
în drepturi, pe respectul indepen
denței naționale, al neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

înțelegem bine problemele pe 
care le are de soluționat Angola pe 
calea dezvoltării sale economico- 
sociale independente. Poporul ro
mân, care a cunoscut și el timp 
de cîteva secole de-a rîndul domi
nația străină, știe ce probleme se 
ridică în fața unei națiuni în mo
mentul cînd devine stăpînă pe des
tinele sale și trece la edificarea 
unei economii proprii, a unei vieți 
noi. libere.

Popoarele care doresc să se dez

Primire sărbătorească în provincia Lunda-Norte
(Urmare din pag. I)

în această atmosferă de puternică 
însuflețire, oaspeții iau loc la bordul 
unui avion special, îndreptîndp-se 
spre perimetrul minier al Companiei 
angoleze de diamante.

Se survolează, timp de mai bine 
de o jumătate de oră, imense păduri 
tropicale, întrerupte din loc în loc de 
masive stîncoase și dealuri, pe acest 
fundal prefigurîndu-se așezări mi
niere și exploatări, iar pe alocuri, 

volte libere trebuie să conlucreze, 
să întărească solidaritatea și co
laborarea dintre ele pentru a-și 
asigura dezvoltarea economico- 
socială, bunăstarea, fericirea și 
independența ! (Aplauze puternice).

Am vizitat astăzi zonele miniere 
din provincia dumneavoastră. în 
general avem impresii deosebit de 
bune despre ceea ce am văzut în 
aceste două zile, de cînd sîntem în 
Angola. întrucît acum ne aflăm 
într-o zonă muncitorească a An- 
galei, doresc să menționez că și noi 
acordăm o mare atenție dezvoltării 
economiei României, industrializă
rii ei, punem un mare preț pe rolul 
clasei muncitoare în conducerea 
societății socialiste.

Aș dori să adresez muncitorilor 
mineri din Dundo și din provincia 
Lunda-Norte cele mai călduroase 
salutări din partea muncitorilor 
mineri din România. (Aplauze în
delungate).

Apreciem că există numeroase 
posibilități pentru dezvoltarea co
laborării dintre țările noastre. Tot
odată, dorim să întărim solidarita
tea în lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, să acțio
năm printr-o conlucrare tot mai 
strînsă pentru a asigura o politică 
de destindere și pace, care să 
asigure fiecărei națiuni condiții de 
dezvoltare economico-socială inde
pendentă. în mod deosebit dorim 
să colaborăm pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru o nouă or
dine economică și politică interna
țională.

Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru întărirea unității 
tuturor popoarelor si forțelor pro
gresiste, antiimperialiste ! (Aplauze 
puternice).

Este necesar să se întărească uni
tatea țărilor africane în lupta 
împotriva colonialismului și neoco- 
lonialismului ! (Aplauze puternice). 
Este necesar să se întărească soli
daritatea tuturor popoarelor care

mari întinderi de pămînt roșu — ur
mele excavațiilor.

La una din aceste exploatări, si
tuată în zona localității Lukapa, ate
rizează avionul special la bordul 
căruia călătoresc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho Neto, tova
rășele Elena Ceaușescu și Maria Eu
genia Neto. Un mare număr de mi
neri cu familiile lor au venit în în- 
tîmpinarea oaspeților. Fiecare mo
ment al acestei intilniri dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și minerii 

se pronunță pentru respectarea 
independenței fiecărei națiuni !

Trebuie să facem totul pentru ca, 
pe toate continentele, popoarele să 
fie cu adevărat libere, să se pună 
capăt politicii de dominație, de 
forță și de amenințare cu forța ! 
(Vii aplauze). Trebuie să avem în
totdeauna deplină încredere în 
forța popoarelor care luptă pentru 
a scutura dominația străină ! Și 
vom obține victoria în orice con
diții ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

în acest spirit facem această 
primă vizită în Angola liberă. 
Avem deplina convingere că rela
țiile dintre România și Angola vor 
cunoaște o dezvoltare puternică, în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei socialismului, păcii și colabo
rării internaționale. (Aplauze pu
ternice).

Doresc ca, de aici, din Dundo, 
să adresez M.P.L.A. — Partidul 
Muncii cele mai călduroase urări 
de succese în întreaga sa activitate! 
Urez poporului angolez succese cît 
mai mari în lupta sa centru socia
lism, bunăstare, independentă, pen
tru o viață fericită ! (Aplauze în
delungate).

Trăiască colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii ! 
(Aplauze puternice, se scandează 
„Viva !“ — „Trăiască !“).

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul angolez ! (A- 
plauze puternice; se scandează 
„Viva !“ — grăiască !“).

Trăiască victoria forțelor pro
gresiste și socialiste din întreaga 
lume ! (Aplauze puternice; se 
scandează „Viva !“ — „Trăiască!*").

Trăiască pacea și colaborarea in
ternațională ! (Aplauze puternice ; 
se scandează „Viva 1“ — „Tră
iască !“).

Vă doresc multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

angolezi ilustrează pregnant solida
ritatea dintre clasa muncitoare din 
cele două țări, faptul că marile dis
tanțe rămin simple noțiuni geogra
fice atunci cînd sentimentele de prie
tenie, de prețuire și respect reciproc 
unesc popoarele în efortul lor comun, 
în lupta pentru progres, pentru pro
pășire economică și socială. Ce poate 
fi mai emoționant pentru un român 
decît să întîlnească aici, în inima 
Africii, o așezare muncitorească, 
unde pe distanțe de kilometri întregi 
fațadele modestelor case ale mine
rilor sînt acoperite de portretele 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, unde oamenii au 
venit de pretutindeni, cu mic, cu 
mare, familii întregi, femeile cu co
pii în brațe, în întîrtipinarea solilor 
poporului român.

împreună cu reprezentanții Com
paniei angoleze de diamante, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Agostinho 
Neto, tovarășele Elena Ceaușescu și 
Maria Eugenia Neto se îndreaptă 
spre principalele sectoare de muncă, 
traseul prefigurind în mare „drumul 
diamantelor" : excavări în carieră, 
stații de spălare a pămintului și de 
concasare a rocilor ce conțin aceste 
bogății, stații de flotare, selecție și 
sortare.

Creată in anul 1912, compania, care 
operează pe 50 000 kilometri pătrați, 
utilizind forța de muncă a 18 000 per
soane, a obținut ani de-a rîndul pro
ducții impresionante, recordul deți- 
nindu-1 anul 1971, cu 2 413 021 carate, 
în anul 1977, tinărul stat independent 
angolez a naționalizat, în cadrul 
măsurilor de recuperare a controlului 
asupra bogățiilor lui naturale, o parte 
din acțiunile societății, în prezent 
definind 60,85 la sută din acțiuni.

Eforturile și preocupările actuale 
ale companiei, racordate la intere
sele statului angolez, la necesitățile 
sale, reclamate de programele de 
dezvoltare economică, au în vedere 
o mai bună organizare a producției, 
accentuarea mecanizării, o intensifi
care a exploatării și cercetărilor vi- 
zînd punerea în valoare a noi re
zerve.

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu Sam Nujoma,
președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, vi
neri, la Luanda, cu Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest — S.W.A.P.O.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Au luat, de asemenea, parte David 
Meroro, președintele național exe
cutiv al S.W.A.P.O., și Aaron Mushim- 
ba, membru al Comitetului Executiv 
Național al C.C. a] S.W.A.P.O.

Aducind un cald omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Sam Nujoma, 
președintele S.W.A.P.O., a apreciat 
că noua vizită a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in unele țări africane constituie 
un moment istoric în dezvoltarea 

Aplauze și ovații pentru prietenia româno-angoleză

relațiilor dintre poporul român și po
poare africane, reprezentînd, tot
odată, un sprijin direct, în această 
fază decisivă a luptei popoarelor din 
Africa australă, pentru eliberarea 
națională și, în mod deosebit, a luptei 
poporului namibian.

S.W.A.P.O. exprimă cea mai adîncă 
recunoștință președintelui Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român pentru spri
jinul politic, diplomatic și material 
dat cauzei juste a poporului nami
bian de afirmare a identității sale 
naționale. România s-a dovedit a fi 
un prieten remarcabil, care, prin po
ziția sa activă în cadrul Consiliului 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Namibia, joacă un rol important in 
procesul decolonizării Namibiei, ceea 
ce constituie o puternică încurajare 
a luptei poporului namibian pentru 
libertate și independență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția de a se întilni 
cu conducerea S.W.A.P.O. în Angola, 
la Luanda, și a salutat cu căldură pe 

Depunerea unei coroane de flori

tovarășul Sam Nujoma, C.C. al 
S.W.A.P.O., pe toți luptătorii 
S.W.A.P.O. în numele C.C. al P.C.R. 
și al său personal.

Arătind că Partidul Comunist 
Român, România au acordat și vor 
acorda și în viitor întregul lor spri
jin luptei de eliberare din Namibia, 
tuturor popoarelor din Africa austra
lă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat poporului namibian urarea 
ca, prin folosirea și continuarea tutu
ror căilor luptei, inclusiv lupta ar
mată, să pună capăt cit mai rapid 
dominației străine. în acest context, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că, prin lupta 
unită a țărilor africane, a țărilor so
cialiste, a altor state, a țărilor pro
gresiste, antiimperialiste din întreaga 
lume, sînt posibile o soluționare jus
tă și rapidă a cauzei poporului nami
bian, înlăturarea definitivă a colonia
lismului și dominației imperialiste 
de pe continentul african.

Întîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a depus, vineri, o 
coroană de flori la „Monumentul 
Eroului Necunoscut", din Cimitirul 
„Santa Ana", din Luanda.

La ceremonie a luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu.

De asemenea, au participat tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful statu
lui român în vizita în Angola.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebit respect 
de tovarășii Lucio Lara, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Paulo Texeira Jorge, membru su
pleant al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, minis
trul de externe, de membri ai Comi
tetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, ai Guvernului R.P. An
gola.

O gardă militară a prezentat înalte 
onoruri.

Pe panglica coroanei de flori stă 
scris : „Din partea președintelui Re
publicii Socialiste 'România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale române și angoleze au 
păstrat un moment de reculegere.
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„TOTUL SĂ NE PRIVEASCĂ PE TOȚI,
DE LA PORTAR LA DIRECTOR!“

La un moment dat, discuția care 
Dină atunci mai mult nu se innodase 
decit se legase, desfășurindu-se prin 
învăluirea subiectelor, doar-doar de 
va apărea în miezul ei ceva mai 
acătării, a atins un punct nevralgic. 
Omul din față. Constantin Coman, 
maistru în secția reparații de la 
„Tractorul", bărbat în jur de 40, cu 
fața zîmbitoare, păstrînd în ea prin 
cine știe ce miracol trăsături de o 
puritate adolescentină, a rostit sen
tențios : „Nimănui nu-i pică ceva 
lăsat cu sfoara din cer, oamenii au 
luptat pentru drepturi, și asta au 
cucerit, nu privilegii, iar ce-i al lor 
trebuie să-i privească in toate, că 
noi am construit, noi intreținem, noi 
producem, noi beneficiem de pe 
urma muncii noastre. Banul nu se 
ciștigă ușor, și dacă nu-i muncit, 
atunci nu-i nici respectat, și ceea 
ce de haram vine, de haram se 
duce...".

Am încercat să-1 „incit" : „Dar, 
uneori, spuneți-mi sincer, nu sinteți 
pus in situația de a vă mai „ajuta" 
băieții din echipă pentru a-Și putea 
încasa drepturile ?“.

„Ii ajut să muncească, nu să-și ia 
banii ! — mi-a răspuns meșterul, 
adăugind : Există la unii tendința 
de a face ei munca subalternilor lor, 
lucru periculos la orice nivel s-ar 
produce, deoarece asta diminuează 
răspunderea omului care ajunge 
să-și spună : Șeful face, șeful des
face, șeful să-și bată capul ! în 
echipa mea am 60 de retribuții de 
dat. Și fiecare trebuie să simtă că 
banul primit a fost ban muncit, și 
că ceasul pierdut, ziua irosită 'îl 
costă, și încă îl costă nu numai pe. 
el — asta n-ar fi mare pagubă deși, 
200—300 de lei duși pe apa sîmbetei 
pentru o zi de absență nemotivată 
nu-s de colea — dar Întreprinderea 
pierde de 3—4 ori mai mult, căci 
unealta-i stă, și lucrul de la sine 
nu se face. Vă dați seama că. la o 
întreprindere, cum este «Tractorul», 
oamenii nu se pot duce să-și pri
mească banul stînd la coadă pe la

casierii, și atunci. în fiecare echipă 
există cite un plătitor, coleg de 
muncă de-al nostru, care le ridică 
drepturile de unde se cuvine, cu 
toate explicațiile tipărite pe hîrtia 
însoțitoare, și face plățile aici. în 
secție, rapid și fără tărăgăneli. Ei, 
dar se mai întîmplă ca unuia sau 
altuia să-i înminăm banii intr-un 
cadru mai special, unde îl invităm 
împreună cu toți cei care. în luna 
respectivă, au avut vreo absență ne
motivată și deci și-au «ușurat» 
singuri plicurile. Nu-s mulți, trei-

vice, îl iau de mină, îi arăt secția 
palmă cu palmă, de la unealtă, la 
sculărie. Așa, îi duc de la inițiere 
pînă la specializare. Apoi, mai sînt 
nefamiliștii, cei veniți de la țară, 
ori cei cu probleme familiale, tre
buie să-i văd pe la cămine, să-i 
scot în tîrg, să le deschid pofta 
pentru o carte, pentru un teatru, 
să mai discut cu părinții lor, să-i 
înțeleg și să mi-i apropii. M-a 
crescut și pe mine alt meșter, nea 
Frățilă, de la paișpe ani m-a luat, 
că de-un sfert de veac sînt la
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patru pe lună, la aproape o 
mie de oameni cîți numără secția 
noastră, dar treaba merită ostenea
la. căci nu numai pe ei îi ustură, 
ci și pe noi. ăștilalți, care ținem la 
obraz, la prestigiul nostru. Ei, 
și-acolo, la «colțul roșu» — cum îi 
spunem noi locului, stăm nițeluș 
de vorbă. Să veniți o dată, să ve
deți. Știți cînd doare cel mai tare? 
Cînd te freacă ai tăi. că ăștia te 
mai și înțeleg la necaz, și sînt gata 
să sară la nevoie, dar să te ferească 
sfîntul să le tot ceri ajutorul fără 
să le demonstrezi că ești gata să te 
ajuți singur. Rău este nu cel ce 
greșește o dată, ci cel ce persistă 
in greșeală. Geaba oftăm după 
puterea tînărului și după mintea 
bătrînuiui, trebuie să facem o ti
nerețe mintoasă și o bătrînețe plină 
de puteri. Tinerețea îi este dată 
omului o singură oară în viață, și 
nu doar să poată, și să tot gre
șească, ci să și vîre la cap. să 
învețe."

„Ăștia, ai mei, din echipă, sînt 
toți, pînă la ultimul, tineri cu ca
lificare. Cînd îmi vine cite un no-

«Tractorul», și tot in secția asta, 
și înțeleg că un maistru trebuie să 
aibă în fața ochilor nu numai pro
ducția. ritmul de muncă, depășirile 
de plan, ci și omul, viața lui, mai 
ales cînd acesta e un tînăr și vrea 
să vadă în cei vîrstnici o pildă. Și 
ce pildă mai bună să le arăți decit 
o viață trăită drept și un drum 
care a năzuit întotdeauna spre 
lumină?... Cer să le văd cărțile, 
bibliotecile pe care și le încropesc, 
amintindu-le cuvintele lui Nicolae 
Iorga: «în cărțile pe care le alege 
cineva, le păstrează cu îngrijire și 
le lasă după sine ca pe o moștenire 
scumpă se vede sufletul său...» 
Aveam pe-aici un băiat. Bratu, co
legii îi spuneau «neînțelesu’», că se 
plingea că pe el nimeni nu-1 în
țelege; am stat cu el cum aș fi 
stat cu propriul meu fiu. și astăzi 
este printre cei rriai buni. Altul, 
Dan Bouleanu, trimis la noi ca 
prea «zburdalnic» de cei de la me
canizări. s-a tot ținut o vreme de 
șotii, ba o păcăleală de parcă în 
fiecare zi ar fi fost întîi aprilie, ba 
o trăsnaie, ba un călcat pe bătă

tură. pînă a luat-o pe calea serio
zității c-a văzut că nu-i merge, și 
pentru că era isteț la minte și 
priceput în apropierea tinerilor l-au 
ales secretar de U.T.C.. iar astăzi 
este membru de partid, om cu 
scaun la cap, adevărat stilp a1 e- 
chipei..."

Readuc vorba la prima remarcă 
făcută de meșter: acel „ajută-te 
singur, ca să poți fi ajutat". Con
stantin Coman nu se mai vrea 
sentențios. Se uită la cei din jur, 
tineri din echipa lui, ca și cînd ar 
vrea să le ceară părerea și chiar 
ii' îmboldește: „Ziceți mă, careva, 
ceva". Și replica nu întîrzie: „Păi, 
de! Unii trag de rup hamul, iar 
alții tot pe lingă căruță!" — zice 
unul dintre ei. Se mai poate și pe 
lingă căruță? — zic. „Se mai poate! 
— zice meșterul. — Nu atît in 
sensul chiulului, căci aici, dacă 
nu-ți faci treaba, nimeni nu ți-o 
face, dar se mai întîmplă să ți-o 
faci corect pe-a ta, și să ți-o strice 
altul!"

îi cer exemple. Mi-o spune verde: 
„Ați văzut tractoarele noastre noi- 
nouțe așteptînd să plece la destina
ție? Ți-e mai mare dragul să le 
privești. Dar ce le face pe unele 
dintre ele să stea așa. intr-o rină, 
cu cîte-o roată pe geantă, cu 
cauciucul fleașcă ? V-ati între
bat ? Să vă spun eu : De doi lei 
cinste! Aia e! Doi lei, că atita costă 
un ventil cu căpăcelul acela pe care 
unii cu mina lungă și mintea scurtă 
îl deșurubează ca să-l dea cadou 
vreunui cuscru, sau cumnat, tracto
rist. care poate că-i zice: «Ce dracu 
mă. lucrezi acolo, la Tractoru. nișto 
ventile sau căpăcele de-alea nu 
poți să-mi aduci și mie, că doar 
nu-ți cer un motor!»... Și uitați, 
că-i aduce. Iar aici, roata se 
dezumflă, greutatea mașinii apasă 
anvelopa cu geanta, ba se mai și 
găsește cîte unul care, trebuind să 
ducă tractorul la rampa de expedi
ție pleacă cu el așa, făcîndu-i praf 
cauciucurile. Asta cum se cheamă ?

Meșterul Constantin Coman, în mijlocul cîtorva dintre membrii echipei lui. „Știți de ce-mi place sâ lucrez 
cu tinerii ? Asta te pâstreazâ tînâr, și cu sufletul, și cu mintea, și cu puterea de muncâ I... Aici nu există 

dimie sâ nu ne privească pe toți: de la portar la director I" Foto : E. Dichiseanu

Nu că tu tragi de rupi hamul, iar 
altul, pentru doi lei. îți duce căruța 
de ripă? Mă gîndeam să propun 
să se pună Ia poartă un coșuleț cu 
ventile și căpăcele, și cleptomanii 
să fie invitați să-și dea cinstea pe 
doi lei, numai să nu ne mai facă 
munca de ocară! Poate că unii iși 
zic: Ce contează doi lei la un 
colos ca ăsta, pe porțile căruia 
intră zilnic 24 de mii de oameni și 
ies peste două sute de tractoare de 
mare putere, noi-nouțe? Contează 
obrazul, asta contează! Doi lei, și 
încă de trei ori cîte doi lei, pot să 
însemne patru cauciucuri stricate, 
si uitați cum s-au făcut două mii. 
Asta-i fleac? O să ziceți că ce mă 
privește pe mine, să-mi văd de e- 
chipa mea, dar aici nu există nimic 
să nu ne privească pe toți, de la 
portar la director!"

Toate, privindu-i pe toți. De la 
portar la director. în asta constă 
atitudinea de angajare muncito
rească față de tot ceea ce privește 
un colectiv, o comunitate umană, 
o ființă unică, chiar dacă ea are

60 de suflete tinere, ca echipa meș
terului Constantin Coman, o mie de 
suflete, ca secția reparații de la 
„Tractorul", douăzeci și patru de 
mii — cît întreaga uzină — sau un 
sfert de milion, cît tot Brașovul. 
Identitatea unui tînăr de aici este 
adeseori pusă în corelație cu echipa 
în care lucrează. Din a cui echipă 
ești? Din cea a meșterului Coman! 
Asta spune multe. Uneori, cît poate 
spune însăși familia căreia îi a- 
parții.

„Despre cutare sau despre cutare, 
tineri mai cu «probleme», mai 
«nărăvași», mai greu de ținut în 
«buiestru», zicem de obicei, atunci 
cînd ii vedem ieșiți la liman: Noi 
i-am făcut oameni! Dar dacă omul 
nu este în stare să se facă singur 
om, adică să se ajute singur, să 
găsească în el resursele cîștigării 
celui mai greu examen, acela dat în 
fața lui însuși, nimeni nu-1 poale 
face om!"

Drepte cuvinte. De suflet. Ele iz
vorăsc din înțelegerea faptului că 
meșterul, pentru tinerii din echipa

lui. trebuie să fie nu numai bun 
meseriaș, ci și bun pedagog, sensibil 
educator, om gata să împărtășească 
o experiență de viață exemplară, 
fără a solicita circumstanțe ate
nuante pentru propriile lui lipsuri, 
tocmai pentru a le putea cere celor 
ce-1 urmează să fie ca el, și incă 
mai buni ca el. Asta deoarece din 
miinile meșterilor de fală pentru 
un colectiv muncitoresc ies ade
seori oameni ambiționați să atingă 
înalte specializări, să fie ei inșiși 
maiștri de valoare, tehnicieni de ca
lificare superioară, subingîneri sau 
ingineri. Se spune că omul „sfin
țește" locul. Dar tot așa, se poate 
spune că locul „sfințește" omul, 
atunci cind climatul din sinul co
lectivului, autoexigență, sentimentul 
participării modelează acel spirit 
de echipă bazat pe deviza „unul 
pentru toți, toți pentru unul", cu 
condiția — cum spunea meșterul 
Coman — ca fiecare dintre ei să fie 
„tot unul și unul".

Ioan GRIGORESCU

Fără cuvinte

Desen de Viorel SANDU

— D.e multă vreme îmi 
doream să mi se ivească 
un prilej ca acesta.

— Cum ca acesta ?
— Păi n-ai de gînd să 

ne vorbești despre uituci ?
— Ba da. Uitucul ..esțp 

un tip simpatic și cu u- 
mor gras, dar involuntar. 
Ei iși uită în localuri pu
blice ori mijloace de 
transport în comun (dacă 
nu uită să urce) umbre
la, un șiret de la pantofi, 
un galoș, trombonul dacă-i 
trombonist, ochelarii da
că-i ochelarist.

— Stai că te-am prins 
cu un neadevăr, cu o 
exagerare dacă vrei să-i 
zicem așa neadevărului. 
Cum poate un uituc să-și 
uite șiretul de la pantofi?

— Nu e greu. Uită să-l 
innoade, se deșiră pe 
drum, calcă unul pe el...

— Asta inseamnă că ui
tucul nu e numai uituc, 
ci și puțin neglijent. 
Este ?

— Mă rog. S-au găsit 
în săli de așteptare și

unde cu gîndul nu gîn- 
dești, gramofoane. greble, 
găini ouătoare, un crac 
de la un pantalon, o cu
tie cu ventuze, alta cu li
pitori, oale cu sarmale, o

perucă șatenă cu cap cu 
tot ! Uitucul iși uită și 
propriul lui copil pe 
peroane de gări cu no
duri de cale ferată. Cu ui
tucii ăștia nu prea avem

i ni

Ce știm și ce nu șlim despre...
UITUCI

ușă cu balamale, arme de 
vinătoare cu calibru di
ferit, ochi de pisică (pen
tru biciclete), peruci...

— Cum poate să-și 
piardă un om, chiar uituc 
fiind, cracul de la panta
loni ?

— Poate avea unul 
plus, cine știe ! Dar as
cultă ceva și mai intere
sant. La un aeroport in
ternațional s-a găsit o

probleme. îi privește. 
Protezele ■ lor, tromboa- 
nele lor... Pot să le piar
dă unde vor și-n orice zi 
a săptămînii. Pot să le 
piardă chiar și-n luna al
biturilor. Dar ce ne facem 
că printre simpaticii noș
tri uituci au început să 
pătrundă „corpuri" străi
ne : impostorii.

— Ei, nu mai spune ! 
Cum adică ?

— Să-ți dau niște exem
ple : un leneș nu trimite 
cutare piesă necesară in 
cutare loc, pentru că n-o 
face la timp. Un negli
jent,' din cauza neglijen
ței nu strînge recolta —i 
frumoasă de altfel — de 
pe atitea hectare de pă- 
mînt, bramburiștii toarnă 
asfalt proaspăt, îl lasă să 
se răcească, îl sparg din 
nou, ca pînă la urmă să-l 
toarne iarăși etc. etc. A- 
ceștla, luați la bani mă
runți, îi iau pe „am uitat" 
in brațe. Compromit ei 
astfel tagma uitucilor ?

— O compromit.
CE NU ȘTIM DESPRE 

UITUCI. Nu știm dacă se 
leagă la cap cind nu-i 
doare capul, nu știm cum 
se înțeleg cu soacrele 
cînd iși uită nevestele 
cine știe pe unde. De ase
menea, nu știm cum de 
nu uită ei să-și tragă ca
pul mai aproape cînd se 
așază...

NIcuță TANASE

Muieți-s posmagii?

La agapele organizate 
pînă acum de promoția sa. 
Mihail Verusi nu prea s-a 
învrednicit cu prezenta lui. 
Motivele acestei rezerve 
față de întîlnirea cu foștii 
colegi de facultate ar pu
tea să apară in ochii unora 
de neînțeles. Nimeni n-ar 
trebui să se eschiveze de 
la un asemenea rendez
vous sentimental. Prilej de 
bucurie, de scrutare a dru
mului străbătut de fiecare 
in parte de la ultima oră 
de curs in alma mater. Mo
ment, totdeauna tulburător, 
pentru a schimba idei, 
preocupări despre prezent 
și viitor.

Pentru noi, care întîm- 
plător am luat cunoștință 
ce și cit anume a realizat 
Mihail Verusi in „apostola
tul" practicat după termi
narea facultății, lucrurile 
nu mai par de neînțeles. 
Chiar dacă aceasta vine în 
contradicție, de pildă, cu o 
caracterizare semnată de 
I.C.R. nr. 2. din Capitală, 
unde se spune negru pe alb 
despre Verusi : „Profesio-1 
nai, a fost un element cu 
pregătire corespunzătoare 
pentru funcția sa...“. „Bine, 
bine, ar putea obiecta un 
cîrcotaș, de cînd o între
prindere profilată pe... co
fetării și răcoritoare are 
în atribuții caracterizarea 
muncii unui ...profesor ? Să 
înțelegem că I.C.R.-ul in 
cauză a lăsat In seama al
tora prăjiturile cu frișcă și 
sticluțele de bem-bem și a 
trecut la îndrumarea meto
dică a oamenilor de la ca
tedră ?“.

Circotașe sau nu. semne
le de întrebare nu sînt 
chiar lipsite de temei. Ceea 
ce ne îndeamnă să stăruim 
aici asupra dilemei. Așa
dar, ce-i cu caracterizarea 
de mai sus în ce-1 privește 
pe profesorul Mihail Ve
rusi ? Mai întîi, o preciza
re : aceasta se află incop- 
ciată in dosarul unei cauze 
înregistrate pe rolul Jude

cătoriei sectorului 3. In al 
doilea rînd, cuvintele : „e- 
lement cu pregătire cores
punzătoare pentru funcția 
sa" se referă nu la profe
sorul Verusi, ci la Verusi, 
absolvent de facultate... 
gestionarul unei gogoșerii.

Posibil ca de aici incolo 
lucrurile să pară mai lim
pezi chiar și pentru cu
surgiii dispuși să despice 
firu-n patru. Deci, cam 
prin zona asta își făcea „a-

nu mă păștea cutare obsta
col..." etc., etc — iată slo- 
ganurile«cel mai des invo
cate.

Mihail Verusi nu va pu
tea apela nici măcar la a- 
cest tip de justificări cusute 
cu Ață albă. Pe el nu l-a 
ocolit șansa, orice s-ar spu
ne. A dat examen la facul
tate, a reușit, a terminat-o. 
El a avut aceleași condiții 
de care s-au bucurat toți co
legii lui — condiții de in-

au nici in clin, nici în mî- 
necă cu nobila profesiune 
de la catedră. Deși, pentru 
aceasta statul a cheltuit 
bani, profesorii au investit 
cunoștințe de specialitate. 
Rezultatul ? Un om mai 
puțin la catedră, un om cu 
studii superioare (!), mai 
mult, pentru... o gogoșerie.

Cazul, deși singular, sem
nifică mult. El ridică din 
nou. cu acuitate, cerința de 
a-i pregăti pe toți tinerii

ruși ? Pentru că. in ultimă 
instanță, despre aceasta este 
vorba. Acesta era punctul 
nevralgic în structura sa 
morală care se cuvenea 
combătut cu fermitate. Că 
astfel stau lucrurile, ne-o 
spune și tovarășa Georgeta 
Onica, președinta comple
tului de judecată care a 
pronunțat o sentință de 
condamnare împotriva lui 
Verusi. pentru delapidarea 
săvîrșită la gogoșeria unde

narea datorită săvîrșirii in
fracțiunii de delapidare 
avea răgazul să medi
teze mai temeinic la cursul 
existenței sale. Se cuvenea 
măcar acum, după expe
riența aspră trăită, să vadă 
cit de șubred si fără vii
tor este „conceptul" său de 
viață, să-și reevalueze pa
șii greșiți și, măcar de aici 
încolo, munca, existenta sa 
să fie așezate sub semnul 
cinstei, al demnității.

Dau catedră contra tarabă
• Cine era „elementul cu pregătire corespunzătoare" ? • Nici nu se 
poate justifica: „m-a ocolit șansa, n-am avut condiții" • Un viitor... 
gogoșar ocupă locul altuia în facultate • Tentația traiului ușor se 

răzbună totdeauna

---------------------------------------- anchetă socială---------------------------------------------

Avea, dar..
Un control de rutină în

treprins zilele trecute de 
către lucrătorii de miliție 
de la circumscripția nr. 6 
relevă că Mihail Verusi 
duce un trai parazitar. Că 
în apartamentul său din 
șoseaua Pantelimon găz
duia patru fete : două din 
ele nici măcar nu îndepli
neau condițiile legale, de 
sțabilire în Capitală. Fie
cărei chiriașe, fostul „pro
fesor" îi pretindea o chirie 
atit de umflată. incit nici 
vorbă s-o putem compara 
cu haremurile legale.

Pe vremea cind soa
rele părea să fi fost o 
șină de căruță scoasă 
de fierar de sub căr
buni și aruncată in 
văzduh; pe acea vreme 
cind turmele de oi 
ridicau, cu picioarele 
lor multe, praful în 
frunzele din vișini, 
stirnind nori alburii, 
acoperind șoseaua ; pe 
vremea cind umbrele 
oamenilor țîșneau pes
te grădini fiind de zece 
ori mai lungi decît 
lungimea lor in sus ; 
pe acea vreme a copi
lăriei, plină de povești 
și balade, cînd vultu
rul iși făcea cuibul din 
șapte stejari, iar tăl
pile voinicilor erau cit 
cauciucul camioanelor 
de azi ; pe acel timp 
depărtat trăia la mar
ginea așezării noastre 
un vlăjgan cure era 
cît pe-aci să crape de 
foame. Stătea sub un 
pom cu gîndul să-i 
cadă o prră în gură 
drept pentru care se 
și ruga de fruct in 
acest chip : „Pică,
pară mălăiață, în gura 
lui Nătăfleață". De 
fapt, el nu rostea do
rința asta, ci oamenii 
care, trecînd pe-acolo 
și văzindu-l lîncezind 
îl luau in deridere a- 
dăugind că „lenea e 
cucoană mare, care 
n-are de mîncare", că 
„lenea-i broască smîr- 
coasă, iși aduce riia-n 
casă", că „nu-i om de 
boală ros, cum e omul 
puturos".

Mai pe urmă, sc 
spunea că a trecut pe 
acolo o bătrină care, 
mi'.ostivindu-se. s-a 
gmăit că-i păcat să-și 
dea duhul la umbra 
copacului, băiat în

plină putere ; s-a gîn- 
dit, deci, să-i dăru
iască niște posmagi 
(tradus în zilele noas
tre prin covrigi, chifle, 
piinișoare, cornuri, 
biscuiți, fursecuri, ba
toane etc., etc), aduși 
de ea din tîrg. Și cu 
această bunăvoință s-a 
îndreptat spre el ; s-a 
îndreptat cu o oare
care teamă fiindcă, 
așa cum am spus mai 
sus, tînărul acela voi
nic stătea întins pe 
toată suprafața gră
dinii și lenea îl și 
buhăise, așa că bă- 
trîna i-a aruncat pos
magii de la distanță, 
așa cum i-ai fi azvir- 
lit unui dulău cu care 
vrei să te ai bine. 
Puturosul, cu pofta 
ștîrnită, s-a ridicat 
intr-un cot, a apucat 
cu cealaltă mină pos
magii, a dus unul la 
gură, dar ii era atita 
groază să se apuce de 
ronțăit incit a intre- 
bat-o dacă posmagii 
cu care-și făcuse po
mană erau proaspeți. 
Mai pe șleau întreba
rea suna așa : „Ei, 
babo, muieți îs pos
magii ?“. La care fe
meia, cum știm, scir- 
bită de atita trindă- 
vie „a luat o scară de 
fier și proptind-o 
pin-la cer" i-a făcut 
semn să urce „că 
acolo-s mese-ntinse, 
cu făclii aprinse".

Și, astfel, o bună 
vreme, am crezut cu 
toții că vlăjganul de 
la marginea așezării 
noastre, urmind în
demnul bătrinei a dis
părut in neant. Mai 
ales că nimic nu stir- 
nise repulsia oameni

lor ca această boală 
care e lenevia și din 
care „se trag toate bo
lile", fiindcă „la cel 
care de muncă nu are 
drag, toate bolile de 
pe lume trag". Și, ast
fel, aproape că uita
sem și povestea cu 
posmagii, și am fi ui
tat-o, poate cu totul, 
dacă nu l-am fi re- 
intilnit pe vlăjgan ză- 
cind, cum știți, pe aici, 
pe colo, pe la umbra 
rafturilor vreunui bar 
de zi și de noapte sau 
tirîndu-și picioarele 
prin fața cinemato
grafelor.

— „De ce nu mun
cești ?

— Ce spuneți ?
— De ce nu te duci 

la muncă ?
— Ce spuneți ?“.
A învățat sau n-a 

învățat, a făcut liceul 
sau nu l-a făcut, n-a 
reușit la facultate Sau 
a terminat-o așteptînd 
ceva, undeva, prin 
cineva, altcumva — 
oricum, posmagii îi 
vin ! Și el știe că-i 
vin și se supără că nu 
sint proaspeți și cere 
să fie băgați in cuptor 
cu nițel unt și whisky 
(în orice caz alcool) și 
nițel praf de Kent (în 
orice caz tutun).

Povestea, după cum 
se vede, ni se arată; in 
viața de toate zilele, 
cu posmagi cu tot, așa 
incit, privindu-l pe 
vlăjgan cum îi mă- 
nincă cu poftă, nu ne 
rămine decit să ne 
întrebăm :

Cine-i dă posmagii? 
Și cine-i înmoaie ?

Vasile BARAN

postolatul" omul atît de 
generos înfățișat în caracte
rizarea dată de amintita în
treprindere specializată în 
produse de cofetărie și ră
coritoare.

Se întîmplă ca destinul 
unor oameni să ricoșeze 
neverosimil pe un drum 
lăturalnic, de impas. In 
chip absurd, unii îsi pierd 
busola muncii și vieții fi
rești și-ți pare rău pentru 
existenta lor eșuată, pen
tru viața risipită fără noi
mă. „Argumentele" acestor 
oameni intrați în derută 
sint de regulă șubrede ple
doarii ale neputinței in fața 
unui viciu, în fata vieții 
concepute altfel decît un 
act de muncă, de curaj, de 
încredere și îndrăzneală de 
fiecare zi : „N-am avut 
condiții optime" ; „M-a 
ocolit șansa" ; „Ehei, dacă

vățătură, de climat propice 
pentru descifrarea alfabe
tului meseriei de educator, 
aflată azi, la noi, in mare 
cinste. Diploma obținută ii 
dădea dreptul să ocupe un 
loc de muncă în marea ar
mată a cadrelor didactice. 
Ce urmează după acest 
start în viață ? Pasul 
spre... gogoșerie 1 — pe
care, oricît ne-am stră
dui, nu-1 putem așeza de
cît sub semnul unui com
promis cu numele exact — 
tentație.

Tentația spre un trai 
ușor, spre munca facilă șt 
ciștlgul imediat. Tentația 
care dezvăluie fisura mo
rală ce ar fi trebuit să se 
vadă din timp, să pună în 
alertă pe colegii de amfi
teatru, organizația U.T.C., 
cadrele didactice. Toți a- 
ceștia nu-și pot face acum 
un punct de onoare pentru 
opțiunile lui Verusi. care nu

aflați în băncile școlii, în 
amfiteatrele studențești nu 
numai pentru o profesie a- 
nume, ci și pentru viață. 
Lingă perseverenta cu care 
se acționează pentru dobîn- 
direa competenței profesio
nale să se așeze totdeauna 
efortul de a forma carac
tere, oameni întregi, cu ju
decată sănătoasă, cu o înal
tă conștiință politică. Oa
meni cu o înaltă ținută mo
rală. care să pășească cu 
fruntea sus în viată. în rin- 
dul colectivelor de muncă 
ce-i așteaptă cu încredere, 
unde fiecare nou venit are 
datoria să arate cît știe, cit 
a învățat, să se dovedeas
că la înălțimea prestigiului 
instituției de învățămînt 
respective care i-a eliberat 
o diplomă.

Cum s-a răzbunat „filo
zofia" traiului ușor la Ve-

era gestionar : „L-am în
trebat pe acest ex-profesor 
de ce nu și-a onorat cate
dra. Mi-a răspuns că în fa
milia sa există tradiția pen
tru meseria de... gogoșar. 
Bine, bine, i-am spus, dar 
atunci de ce ai mai urmat 
o facultate ? Știți, s-a „jus
tificat" el. am fost dezo
rientat La un moment dat 
nu prea eram hotărît ce să 
fac : să intru in facultate, 
pentru a deveni intelectual, 
ori să mă angajez la gogo
șerie ? Cînd am terminat 
facultatea eram decis să nu 
mai merg la catedră".

Decizie, repetăm, care a 
frustrat ne un alt tinăr de 
un loc in facultate, dornic 
să îmbrățișeze meseria de 
profesor. Decizie care, re
petăm, a costat. Dacă toa
te aceste adevăruri Verusi 
le-a ignorat, după condam

...La agapele organizate 
pînă acum de promoția sa, 
Mihail Verusi nu prea s-a 
învrednicit cu prezenta Iui. 
Sîntem siguri că nu se va 
învrednici nici in viitor. La
urma urmei, cu ce s-ar pu
tea el lăuda in fața colegi
lor ? Cel mult cu... gogoașa 
unei existehțe, care i-a 
adus deja o condamnare. 
Iar mai încoace, cu o viată 
de parazit, de gazdă du
bioasă și hrăpăreată. Si 
cînd te gindești că avea, 
din start, toate șansele să 
nu ajungă pînă aici. Lipsa 
oricărei rezistente în fața 
tentației traiului ușor s-a 
răzbunat. Aspru și drept, 
asa cum se răzbună de fie
care dată tentațiile spre o 
viață în contratimp cu via
ta și munca milioanelor și 
milioanelor de oameni cin
stiți. demni, devotați pro
fesiei căreia i se dedică cu 
fervoare.

Iile TANASACHE
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Excelenței Sale Domnului CHADLI BENJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice șt Populare, 

Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională
ALGER

Cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări, urări de sănătate, fericire 
și noi succese în activitatea pe care o consacrați prosperității poporului alge- 
rian prieten, păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

îmi exprim convingerea fermă că relațiile de strînsă prietenie și soli
daritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Frontul de Eliberare 
Națională, raporturile rodnice de cooperare statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Populară se vor 
dezvolta tot mai puternic în domeniile politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, al învățămîntului, că se va aprofunda conlucrarea dintre _ statele 
noastre pe tărîmul vieții internaționale, în interesul popoarelor român și al- 
gerian, al cauzei păcii, libertății, independenței naționale și progresului în 
lume, al instaurării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei T e I e g

Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Formațiile artistice ale elevilor
in etapa republicană

Gală de filme la Amba
sada R.P.D. Coreene. Cu pri* 
lejul aniversării zilei de naștere a 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, ambasadorul acestei țări la 
București, Sin In Ha, a organizat, 
vineri, o gală de filme, urmată de 
o recepție.

A fost prezentat filmul documen
tar „Cintecul Coreei", dedicat vieții 
și activității tovarășului Kim Ir Sen, 
succeselor obținute de poporul co
reean în lupta pentru independență 
și libertate, pentru construcția socia
listă a patriei.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popa, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Popescu Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș și Ion Vîlsan, adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai conducerii unor ministere, insti
tuții centrale și organizații 
oameni............. .
generali

ai 
de

to- 
al 
al

de știință, artă și 
și ofițeri superiori,

obștești, 
cultură, 
ziariști.

• La ediția a ll-a a marii competiții naționale au participat 
57 000 formații, cu peste 2,5 milioane membri — uteciști, pionieri 
și șoimi ai patriei ® între 14—17 aprilie, în cinci centre are loc 

confruntarea finală, pe genuri artistice
Astăzi, 14 aprilie, în București, Si

biu, Piatra Neamț, Drobeta-Turnu 
Severin și Timișoara, cei mai talen- 
-‘j artiști amatori din rindurile ti

neretului școlar se întilnesc pe sce
nele etapei republicane a Festivalu
lui național „Cintarea României". 
Participă formații și soliști selecțio
nați in etapele anterioare — de masă, 
județeană și zonală — din cele 57 000 
formații, cu peste 2,5 milioane mem
bri, uteciști, pionieri și șoimi ai pa
triei, înscrise în ediția a Il-a a marii 
competiții naționale.

în București, pe scena ansamblu
lui „Rapsodia Română" din strada 
Lipscani, se întilnesc corurile, grupu
rile vocale și fanfarele — în total, 
peste 5 000 de elevi din toate jude
țele țării. Alături de ample formații 
corale mixte ale unor cunoscute li
cee — „Mihai Viteazul" și „D. Bo- 
lintineanu" din Capitală, „I. Honte- 
rus" din Brașov^ „Petru Rareș" din 
Piatra Neamț, 
Turnu Severin — de fanfare 
elevilor din Orăștie, Mediaș, 
București, Iași, Constanța etc., 
corurile liceelor pedagogice vor 
prezente la concurs și formații 
cale mai restrînse, care prin calită
țile interpretative manifestate în 
etapele anterioare și-au dobîndit 
dreptul de participare la această fi
nală. între acestea : grupurile vocale 
ale pionierilor 
elevilor de la 
din Dorohoi, 
din Capitală, 
Chișineu-Criș,

„Traian" din Drobeta- 
ale 

Bocșa, 
de 
fi 

vo-

din Comănești, ale
Școala generală nr. 5
Școala generală nr. 5 
Liceul industrial din 
Școala generală din

Nu de mult. Editura 
științifică și enciclopedică 
ne-a dăruit, într-o nouă 
ediție, „revăzută și adău
gită", „Istoria limbii ro
mâne, I, De la origini pină 
în secolul al XVII-lea", 
semnată de academicianul 
și profesorul Al. Rosetti. 
Acel „1“ se explică, pro
babil, prin faptul că lucra
rea nu se curmă în veacul 
amintit, 
într-un 
„Istoria 
terare", 
borare
Liviu Onu, în 1971. Acesta 
din urmă adaugă celei 
dintîi investigarea româ
nei, la nivelul expresiei 
„literare", pină în secolul 
al XIX-lea. Chiar dacă 
„unii au primit-o fără 
bucurie", iar alții „cu voie 
bună și înțelegere" (am 
citat cuvintele autorului 
însuși, la pagina 12 a lu
crării sale), cartea circulă 
și cîștigă noi adeziuni pre
tutindeni, contribuind 
răspindirea bunului 
al lingvisticii românești 
toate meridianele lumii.

Lucrarea, structura 
meritele el sint destul 
bine cunoscute — nu nu- 

' mai specialiștilor, ci și pu
blicului larg — așa incit 
nu cred că ar avea rost să 
întreprind, acum, o 
liză amănunțită. Mi 
pare nimerit, 
să mă limitez la 
„marginalii", sugerate 
numai de operă, ci și 
omul care a izvodit-o.

fiind continuată, 
anume sens, de 

limbii române li- 
publicată în cola- 
cu B. Cazacu și

la 
nume 

Pe

și 
de

ana- 
se 

mai curînd, 
cîteva 

nu 
de

intră în 
Hunedoa- 
prima zi,

Cușoieni (Vîlcea). Primii 
concurs elevii din județele 
ra și Dîmbovița ; tot în . 
concurează și elevii bucureșteni.

La Sibiu sînt reunite în concursul 
final grupuri și formații de cîntece 
și dansuri populare, soliști vocali și 
instrumentiști de muzică populară. 
Concurenții, din aproape toate zonele 
și vetrele folclorice ale țării — elevi 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — aduc în concurs piese 
autentice de artă populară, elemente 
tradiționale și creații noi ale folclo
rului nostru. Piatra Neamț găzduiește 
competiția echipelor școlare de tea
tru și montaje literare, de muzică 
și poezie. în municipiul Drobeta-Tur- 
nu Severin se întilnesc pe scenă bri
găzi artistice, formații și soliști vo
cali și instrumentiști, de muzică u- 
șoară, formații de dans clasic, tema
tic și modern, de estradă. La Timi
șoara sînt prezente formații din șco
lile de artă, formații de muzică cultă 
din toate tipurile de școli.

Marți, 17 aprilie, juriile concursu
rilor — din care fac parte personali
tăți ale vieții artistice, cadre didac
tice, reprezentanți ai forurilor de în- 
vâțămînt, al organizațiilor de tineret 
— vor desemna formațiile artistice 
ale tineretului școlar, cele mai re
prezentative, pe elevii cei mai talen- 
tați, intr-un cuvînt pe laureații celei 
de-a doua ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".

de-a

Drăgănescu, 
Politic Exe- 
președintele 
româno-si-

★

Cu prilejul celei 
XXXIII-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Ara
be Siriene, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno-si- 
riană au organizat, vineri, în Capi
tală, o manifestare culturală.

Au participat Emil 
membru al Comitetului 
cutiv al C.C. al P.C.R., 
Asociației de prietenie
riană, membri ai conducerii I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
oameni de cultură șl artă, un nu
meros public.

Au luat parte Walid Al Moualem, 
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Despre viața șl activitatea poporu
lui sirian a vorbit ziaristul Crăciun 
Ionescu. în încheiere a fost prezen
tat un program de filme documen
tare, înfățișînd imagini din viața eco
nomico-socială a Siriei.

(Agerpres)

țăranilor români si « •
Vineri, Ia Casa de cultură din 

Aleșd, județul Bihor, a avut loc o 
adunare evocatoare consacrată împli
nirii a 75 de ani de la răscoala ță
ranilor români și maghiari din aceas
tă localitate împotriva exploatării 
și asupririi, pentru libertate.

Au participat reprezentanți 
organelor locale de partid și
stat, istorici și cercetători, numeroși 
țărani cooperatori, muncitori din 
unitățile economice de pe platforma 
industrială a orașului Aleșd.

Adunarea a fost deschisă de 
varășul Ștefan Szanto, secretar 
Comitetului județean Bihor
P.C.R. în continuare au susținut 
comunicări privitoare la semnifi
cația și importanța istorică a răs
coalei țăranilor români și maghiari 
de la Aleșd din anul 1904 
Ștefan Pascu, președintele 
tetului național al istoricilor, 
torul Institutului de istorie . 
heologie Cluj-Napoca, dr. Al. Por- 
țeanu, cercetător principal la Insti
tutul de istorie „Nicolae Iorga", dr. 
Ion Cicala, cercetător principal la 
Institutul de istorie și arheologie 
Cluj-Napoca, Viorel Faur, muzeo
graf la Muzeul Țării Crișurilor din 
Oradea, dr. Nicolae Popescu 
Gergely Ladislau. cercetători ; 
cipali la Institutul de studii 
și social-politice de pe lingă 
P.C.R.

în cuvîntul lor, tovarășii 
Vandici, primarul orașului Aleșd, și 
Ion Lupu, secretar al Comitetu
lui județean Bihor al P.C.R., pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție, 
au evocat marile transformări pe
trecute în viața economico-socială 
a orașului Aleșd de azi, fostul sat 
al răsculaților de acum 75 de ani. 
S-a subliniat că aici, în anii 
atracției socialiste, a fost 
cat unul din cele mai mari 
binate de lianți și azbociment 
țară, s-au dezvoltat industria 
talurgică, a sticlăriei și alte ramuri 
economice, a crescut nivelul de trai, 
material și spiritual, al oamenilor.

Tovarășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean Bi
hor al P.C.R., după ce s-a referit pe 
larg la semnificația și locul pe care 
l-a ocupat răscoala de la Aleșd in 
istoria mișcărilor sociale din țara 
noastră, a prezentat realizările obți
nute prin munca înfrățită a locuito
rilor Bihorului, români, maghiari șl 
de alte naționalități, în dezvoltarea 
județului, ilustrare vie a politicii

acad. 
Comi- 
direc- 
și ar-

Și 
prin- 

istorice 
C.C. al
Teodor

con- 
ridi- 
com- 

din 
me-

maghiari din Aleșd
partidului de înflorire a tuturor zone
lor patriei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții Ia adunare au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în_ care se arată : 
Partidul 
format 
realitate 
totodată, 
revoluționare ale 
forță și-a spus cuvîntul, secole de-a 
rîndul, în lupta pentru dreptate și li
bertate, pentru independența și su
veranitatea poporului român. După 
eliberarea patriei, Partidul Comunist 
Român s-a afirmat ca cea mai puter
nică forță politică din România, în- 
deplinindu-și cu cinste misiunea de 
organizator și conducător al operei 
de construcție socialistă. Sub condu
cerea sa înțeleaptă și clarvăzătoare, 
poporul român a obținut, în acești 
ani, realizări remarcabile în toate do
meniile activității economico-sociale, 
fiind profund angajat în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului. Pentru toa
te acestea, oamenii muncii din jude
țul Bihor, alături de întregul nostru 
popor, își exprimă deplina lor recu
noștință și întreaga lor adeziune față 
de politica internă și externă, științi
fică și creatoare a Partidului Co
munist Român, la elaborarea căreia 
aveți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o contribuție ho- 
tărîtoare.

Ne exprimăm și cu acest prilej fer
ma hotărîre de a acționa cu toată 
abnegația și dăruirea pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sarcini 
izvbrîte din Programul adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui, din hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie a.c., pentru a 
întîmpina cu rezultate din ce în ce 
mai bune cel de-al XII-lea Congres 
al partidului nostru, cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei. Stimu
lați de permanentele îndemnuri ce ni 
le adresați în scopul unirii eforturilor 
și sporirii creativității noastre, pen
tru îndeplinirea importantelor sar
cini ce ne revin în actualul cincinal, 
vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toată stăruința pen
tru înfăptuirea exemplară a întregii 
politici a partidului și statului nostru, 
pentru înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

In legătură cu incendiul de la ma
gazinul universal „Victoria" din 
București s-au primit telegrame din 
partea tovarășului Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri

rame
al U.R.S.S., și din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez.

în telegrame se exprimă compa
siune sinceră și se transmit condo
leanțe familiilor celor decedați.

Florica DINULESCU

Rosetti nu este nu-
con-

Al.
mai un specialist cu 
tribuții decisive în aproa
pe toate domeniile ling
visticii, ci — așa cum se 
știe — un mare 
al literaturii și al cărții. 
Prin întreaga sa 
tate, prin contactele 
asidue și prietenești cu cei

iubitor
activi- 

sale

t
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12,35 Curs de limbă spaniolă
12,55 Curs de limbă franceză
13,15 Concert de prînz
14.10 Corespondenții județeni transmit...
14.30 La Izvoarele ctnteculul
15,00 Documentare primite de la alte 

televiziuni
15.30 Muzică

a „scripturelor române" 
dintre cele două războaie 
îi este, în întregime, rede- 
vabilă. Nu mă miră că Tu
dor Arghezi, în „Ediția de
finitivă" din 1943, îi închină 
ciclul Flori de mucigai. 
Nu este, iarăși, de mirare 
că un scriitor ca Ion Bârbu 
a așezat, în fruntea unui

distractivă

16,06 Un fapt văzut de aproape
16,25 Muzică ușoară — Jaz la Sibiu
16.45 Agenda culturală
17.15 Clubul tineretului. Emisiune rea

lizată în colaborare cu Comitetul 
județean U.T.C. Satu-Mare

18.15 Zambia — documentar
18,35 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Teleenciclopedia
20,00 Film serial : „în spatele ușilor 

Închise". Episodul 6
20.45 Întîlnirea de sîmbătă seara
21.45 Telejurnal

rămîn pururi verzi, simbol 
al unei tinereți veșnice", 
în memorabilul „portret" 
pe care i-1 creionează in 
„Istoria..." sa, Călinescu 
zice răspicat : „Al. Rosetti 
reprezintă una din cele 
mai interesante figuri ale 
vieții noastre literare. In
fluența sa este profundă și

O LUCRARE DE REFERINȚĂ
Alexandru ROSETTI:

„Istoria limbii românea

Comunist Român a trans- 
idealurile de ieri într-o 
vie a epocii noastre, dind, 
o înaltă cinstire luptelor 

țărănimii, a cărei

(Agerpres)

Calitatea
produselor

(Urmare din pag. I)
se

R. P. BULGARIA :

Sub deviza eficientei
La Doina Mitropolia, Varna și 

pe Valea Mariței. constructorii bul
gari au dat în exploatare anul 
trecut trei mari obiective de 
însemnătate națională — o fabri
că de zahăr, un feribot și un 
bloc energetic de 210 MW. îm
preună cu alte cîteva obiective ale 
planului de investiții pe anul 1978, 
ele dețin ponderea principală — 
59 la sută — în volumul total de 
construcții executate pe șantiere
le celui de-al treilea an al cincina
lului 1976—1980. Este efectul unui 
amplu și susținut proces, declan
șat în urma hotărîrilor adopta
te în luna aprilie a anului trecut 
de Conferința Națională a P.C.B., 
care a adus în primul plan al preocu
părilor specialiștilor criteriul concen
trării producției, ca element defini
toriu al noii strategii de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Procesul început anul trecut conti
nuă să se dezvolte și mai mult în 
ultimii ani ai actualului cincinal. încă 
de la începutul acestui an, construc
torii au anunțat o nouă micșo
rare a frontului lor de lucru. Ei 
nu vor începe în 1979 decît 334 
de șantiere noi, iar în 1980 nu
mai 389. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd întreaga țară era împînzită 
de mii de șantiere, mai mari sau mai 
mici, amploarea investițiilor nu mai 
este dată de număr, ci de un nou pa
rametru, calitativ superior din punct 
de vedere al eficienței economice : 
concentrarea rațională a constructori
lor pe un număr redus de platforme 
industriale.

„Pentru acest an, spunea Ivan Sa- 
karev, ministrul construcțiilor și ma
terialelor de construcții, se conturează 
16 mari obiective industriale și ener
getice". Printre acestea se numără. în 
primul rînd. cîteva dintre marile șan
tiere ale industriei chimice și indus
triei construcțiilor de mașini, două

.>
din ramurile industriale care vor cu
noaște și în anii 1979 și 1980 o dezvol
tare prioritară, în ritmuri sensibil su
perioare mediilor de creștere a pro
ducției industriale a țării.

Astfel. în Valea Devniei va conti
nua construcția uzinei de clor, clo- 
rură de vinii și policlorură de vinii, 
prevăzută să intre în exploatare la 
finele anului; în Cîmpia Tracă, lîngă 
orașul Pazardjik, industria cauciucu
lui va primi o nouă și importantă ca
pacitate de producție; iar pe malul 
mării, la cel mai mare combinat petro
chimic al tării. Burgas, vor fi puse în 
furîcțiune noi instalații pentru produ
cerea de etilenă, acetaldehidă și ben
zol.

Dintre cele 16 obiective ale in
vestițiilor bulgare din acest an, două 
aparțin industriei construcțiilor de 
mașini grele : unul la Radomir, în 
partea de sud-vest a țării, în județul 
Pernik, iar cel de-al doilea pe Du
năre, în apropiere de orașul Ruse — 
Uzina de mașini și utilaj greu Ruse- 
Giurgiu, construită în comun cu țara 
noastră.

Pentru anii următori. în frontul de 
lucra al constructorilor de mari obiec
tive industriale din Bulgaria se pre
văd. ca rod al tot mai amplei și fruc
tuoasei colaborări dintre țările noas
tre, vecine și prietene, deschiderea de 
noi importante șantiere — complexul 
hidrotehnic de la Turnu Măgurele- 
Nikopol și complexul de olefine. La 
Sofia, ca și la București, de altfel, se 
exprimă convingerea că acestea vor 
însemna noi impulsuri în dezvolta
rea accelerată a economiilor noastre 
naționale, precum și o prețioasă 
contribuție la întărirea și lărgi
rea multilaterală a tradiționalelor 
legături de prietenie și colaborare re
ciproc avantajoasă, statornicite între 
România și Bulgaria în anii construc
ției socialiste.

C. AMARITEI
Sofia

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României

mai de seamă scriitori ai 
vremii, el a contribuit la 
surparea barierelor artifi
ciale dintre disciplinele 
lingvistice și cele literare. 
Treptat, ambele „tabere" 
vor accepta compromisul. 
Căci literatura cea mai 
bună își află materialul de 
expresie în tiparele limbii 
obișnuite, iar aceasta își 
găsește cea mai nobilă a 
sa întruchipare la nivelul 
poeziei.

Activitatea editorială a 
lui Al. Rosetti — ca di
rector, timp de 15 ani, al 
„Culturii naționale" și al 
„Fundației" — este prodi
gioasă. Generația „de aur"

său, dedicația : 
Rosetti". în 

1970, la o ani- 
profesoralui, 
cu marea-i 
transfigurare 
simple, i-a 
brazi", în- 

cu acest co- 
,Ei sînt meniți

poem al 
„Lui Al. 
octombrie 
versară a 
Geo Bogza, 
putere de 
a lucrurilor 
desenat „trei 
soțind desenul 
mentariu : 
să-i aducă aminte că el, 
Alexandru Rosetti, a fost 
cel mai fericit editor ro
mân și că serviciile pe care 
le-a adus culturii române 
sînt imense, tot atît de 
imense ca și zăpezile care 
se pregătesc să acopere 
culmile Carpaților, în timp 
ce toți arborii își pierd 
frunza, pe cînd ei, brazii,

va fi recunoscută cu seni
nătate mai tîrziu. [...] el a 
Umplut rafturile culturii cu 
cărți imposibil de sperat în 
alte condiții. Omul este de 
o personalitate profundă, 
erou plin pentru un roman 
posibil". Nu cunosc alte ca
zuri cînd un „lingvist" să 
se fi bucurat de asemenea 
aprecieri din partea „lite
ralilor" vremii.

Nu voi pierde prilejul de 
a sublinia că profesorul 
Alexandru ~ 
coperit, a încurajat și a 
contribuit 
unui mare 
valoroși, care au devenit, 
ulterior, reprezentanți de 
frunte ai lingvisticii noas-

Rosetti a des-
la promovarea 
număr de tineri

tre actuale, cunoscuți și re- 
cunoscuți ca atare de obștea 
cercetătorilor lumii. Este, 
acesta, un mod de a face 
nu numai „Istoria limbii"... 
Căci ei, urmașii, îmbogă
țesc „opera" profesorului, 
aducînd mărturie despre 
generozitatea și noblețea 
omului.

în 1968, încheind lucra
rea vieții sale — „Istoria 
limbii române" — Alexan
dru Rosetti scria aceste rin- 
duri : „Trebuie să mărtu
risesc din capul locului că 
încerc astăzi un sentiment 
ciudat : al călătorului care, 
părăsind vîrful muntelui, 
privește mirat pantele lui 
abrupte și se întreabă cum 
de a fost în stare să le 
urce ?“ Mărturisirea este a 
unui cărturar care, în multe 
din... puținele sale răga
zuri, a îndrăgit și a colin
dat Bucegii — de la Vîrful 
cu Dor pînă la Coștila și 
Bucșoiu... Cei care am avut 
fericirea să-i fim, măcar o 
vreme, în preajmă, am de
prins, de la profesorul nos
tru venerat, Alexandru Ro
setti, nu numai pasiunea 
pentru fonetică și istoria 
limbii, ci și dragostea 
— poate, mai statornică — 
pentru munții țării. Unde 
s-a înfiripat „Miorița". Și 
„dorul".

Rîvna acestor rînduri nu 
a fost aceea de a deveni 
o „recenzie". Ci — un oma
giu. Sfiit.

Prof. dr.
G. I. TOHANEANU

Cu toată claritatea trebuie să 
înțeleagă că realizarea de produse 
cu parametri' calitativi superiori de
pinde. în primă și ultimă instanță, de 
calitatea muncii fiecăruia si a tutu
ror. Fabricarea unor produse de 
Înaltă calitate. în pas cu exigentele 
progresului tehnic mondial, con
stituie o problemă de conștiință co
munistă și patriotică a fiecărui mun
citor. maistru, specialist atit din în
treprinderi. cît și din institutele de 
cercetare Si inginerie tehnologică. 
Tocmai de aceea, organizațiile de 
partid sînt chemate să sădească în 
conștiința colectivelor din industrie, 
a lucrătorilor din domeniul cercetării 
științifice și proiectării, ambiția si 
răspunderea pentru ca tot ceea ce 
creează și produc să corespundă — 
pînă la cele mai mici amănunte — 
exigentelor și cerințelor de ordin ca
litativ. Exercitîndu-și cu stăruință 
rolul lor de conducător politic, orga
nizațiile de partid au datoria ca. 
prin toate mijloacele muncii politico- 
educative, să combată orice manifes
tare de automulțumire. orice atitu
dine înapoiată fată de calitatea pro
ducției si, totodată, să cultive exem
plul înaintat al celor care îndrăznesc 
mai mult, care șe zbat să obțină ma
ximum de rezultate în domeniul cali
tății. cu convingerea că pe această 
cale își onorează deopotrivă o sar
cină politică și profesională funda
mentală, își aduc o contribuție hotă- 
rîtoare la 
cinai, a 
Congresul 
Națională

In Sala Floreasca din Capitală au 
început vineri întrecerile celei de-a 
22-a ediții a Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale României, 
la care participă sportivi și sportive 
din 15 țări.

în prima zi a competiției s-a des
fășurat concursul masculin, în care 
victoria la individual compus (exer
ciții liber alese) a revenit gimnastu
lui român Kurt Szilier, cu un total

de 55,70 puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat Xu Zhong-Xuan (R.P. 
Chineză) — 55,40 puncte. Ion Checi- 
cheș (România) —55,20 puncte. Feo
dor Kulaksizov (U.R.S.S.) — 55,10 
puncte, Tong Hei (R.P. Chineză) 
— 54.95 puncte și Anatoli Sedîh 
(U.R.S.S.) — 54,40 puncte. Au parti
cipat 21 de concurenți.

Campionatele continuă astăzi, 
de ia ora 17.30, este programat 
cursul feminin.

ÎNCEPÎND DE DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

Campionatele europene de lupte

cînd,
con-

cinema
• Prinț și cerșetor : SCALA — 
9.30; 12; 14,30; 17,15; 20, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI — 14.30; 16.30; 18,30; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30. FAVORIT — 15,45; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru vacanță — 9,30; 11; 12,30;
14, Cadoul vrăjitorului negru — 
15.30: 17.30; 19,30 : DOINA.
O Ciocolată cu alune : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Principiul dominoului : CAPI
TOL — 15; 17,30; 20.
• Clipa: AURORA — 15.30; 19,
CENTRAL — 15,30; 19, GRIVIȚA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• împușcături în stepă : PATRIA
— 15; 17; 19; 21.
• Brațele Afroditei : FEROVIAR

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,ÎS, 
MODERN — 15,30; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : FLACÂ- 
RA — 9.30; 11,30; 13,30; 15.30; 17,45;
20, TIMPURI NOI — 13; 15; 17; 19;
21.
• Cobra! FLAMURA — 15,45; 18;
20,15, GIULEȘTI — 14,30; 16.30;
18,30; 20,30, TOMIS — 15; 17; 19;
20.45.
• Stepa: BUCEGI — 15; 17,30;
19.45.
• Acel blestemat tren blindat : 
COSMOS — 15; 17,30; 20.
• Speriați-1 pe compozitor t DA
CIA — 15; 17,30; 20.
• Police Python 357 : EXCEL
SIOR — 15,30; 18; 20.30, GLORIA
— 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea ! CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
MIORIȚA — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Călătoria — 11,45, Zafra — 14,
întilnire cu viața — 16,15, Contele 
de Monte Cristo (ambele serii) — 
18,30 ! CINEMATECA.
• Lanțul amintirilor : BUZEȘTI
— 14,30; 17,15; 20.

• Al patrulea stol î COTROCENI
— 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Incredibila Sarah : VOLGA — 
15,30; 18; 20,15.
• în viitoare : MUNCA — 15,30;
19, PROGRESUL — 16; 19.
• Leac împotriva fricii î DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20, FLO- 
REASCA — 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : MELODIA
— 15.15; 17.30; 20.
• Șeriful din Tennessee : LIRA
— 15.30; 18; 20.
• Mizez pe 13 : FERENTARI — 
15; 17,30; 20.
• între oglinzi paralele : PACEA
— 15; 17,30; 20.
• Aurul lui Mackenna : POPU
LAR — 15; 17.30; 20.30.
• Program de vacanță : AURORA
— 9; 11; 13,30, CENTRAL — 9; 11; 
13, MODERN — 10, FAVORIT — 
9; 11; 13, TIMPURI NOI — 9; 11. 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30, GIU
LEȘTI — 9; 11, BUCEGI — 10; 12. 
COSMOS — 10; 12, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30, GLORIA — 8.45; 11; 
13,15, MIORIȚA — 9, VIITORUL —

10: 12, VOLGA — 9; 11; 13.30.
MUNCA — 9; 11, DRUMUL SĂRII 
— 9; 11,15, FLOREASCA — 9; 11; 
13, MELODIA — 9; 11; 13, FE
RENTARI — 10; 12.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei — 
16, Autobiografie — 20, (sala Ate
lier) : Aventură în banal — 15,30. 
Elegie — 19,30.
Î» Opera Română : Dragoste și 
ertfă — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 15, Anecdote 
provinciale — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Zbor de sticlețl 
— 19,30.

îndeplinirea planului cin- 
obiectivelor stabilite de 
al XI-lea și Conferința 
ale partidului.

Duminică dimineața, de la ora 10, 
în Palatul sporturilor din Capitală 
încep întrecerile unei noi ediții a 
campionatelor europene de lupte 
greco-romane și libere — eveniment 
sportiv major înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova — la care 
participă peste 300 de sportivi repre- 
zentind 21 de țări.

Conform programului, în primele 
4 zile se vor disputa întîlnirile com
petiției de lupte greco-romane. Du
minică, de la ora 10, vor avea loc 
primele întreceri, iar după-amiaza, de 
la ora 17,30 (după festivitatea de des
chidere programată la ora 16,30), vor 
continua meciurile la 5 categorii : 
48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg și 
100 kg. Campionii europeni la 
aceste categorii vor fi cunoscuți 
marți seara, iar la restul catego
riilor ; 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg și

peste 100 kg vor fi desemnați o zl 
mai tirziu, adică miercuri seara.

întrecerile campionatelor europene 
de lupte libere încep joi și se vor ' 
încheia duminică. In ambele compe
tiții, organizatorii au stabilit ca în 
fiecare zi să aibă loc două reuniuni, 
una dimineața, de la ora 10, iar cea 
de-a doua după-amiaza, cu începere 
de la ora 17,30.

La această competiție țara noastră 
va fi reprezentată de următorii spor
tivi: greco-romane: C. Alexandru — 
campion european; N. Gingă; M. Bo- 
țilă; I. Păun; Șt. Rusu — campion 
european; Gh. Ciobotaru; I. Draica 
— campion european; P. Dicu; V. 
Andrei și R. Codreanu — campion 
european; libere: A. Rențea; D. Ig
nat; P. Brîndușan; G. Anghel; L. 
Sandor; Em. Cristian; T. Seregely; 
St. Morcov; V. Pușcașu și I. Ianko.
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• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Mîța în sac — 15, Și eu 
am fost în Arcadia — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 15,30, Audiență la consul — 20.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Noaptea păcălelilor — 19,30, (sala 
Majestic) ; Serenadă tîrzie — 15; 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Omul care 
aduce rfsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : După datina străbună
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Pinoc
chio — 10, Nota zero la purtare
— 17.
• Teatrul „Țăndărică* ! Pescarul 
și norocul — 10.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 10; 19.30.

La Vaslui, voleibalistele junioare 
și-au desemnat campioanele

In sala polivalentă din complexul 
sportiv al orașului Vaslui s-a în-, 
cheiat turneul final al campionatului 
republican de volei pentru juniori și 
școlari (feminin) pe anul 1978—1979. 
După cîteva zile de întreceri bine 
apreciate de public, titlul de cam
pioană națională a fost cîștigat, pen
tru a doua oară consecutiv, de echi
pa C.S.Ș. nr. 1 București (antrenor, 
S. Chiriță), care a dispus în me
ciul final cu scorul de 3—0 de for
mația Liceului de educație fizică și 
sport din Rîmnicu Vîlcea. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele C.S.Ș. 
Constanța, Penicilina Iași. Liceul 
N. Titulescu — Craiova, Tricolorul 
— Ploiești, C.S.Ș. Brașov, C.S.Ș. Tîr- 
năveni. Specialiștii și antrenorii pre
zent! la turneul de la Vaslui au apre
ciat că numeroase jucătoare, printre

care Daniela Drăghici, Georgeta Lun- 
gu (București), Ioana Liteanu (Rîm
nicu Vîlcea), Otilia Secoșan (Constan
ța), Carmen Anghel (Craiova), Gabi 
Bordei (Iași), au reale perspective 
pentru a împrospăta loturile națio
nale de junioare și tineret. Parti
cipanții la întrecerile naționale de 
la Vaslui au apreciat unanim 
sprijinul acordat de organele locale 
de partid și de stat, precum și de 
cele de masă și obștești, în asigura
rea unor condiții foarte bune de 
concurs și de ospitalitate. Dacă ne 
aducem aminte că și lotul național 
masculin s-a antrenat în unele pe
rioade aici, putem conchide că Va
sluiul a și devenit un bun prieten 
pentru volei.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 aprilie. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Izo
lat, în vestul țării, va ploua. Vîht slab 
pînă la moderat. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între

zero și 10 grade, Izolat mai coborîte la 
începutul intervalului, iar maximele 
între 10 șl 20 grade, local mai ridicate, 
în prima noapte, izolat, în jumătatea 
de est a țării, se va produce brumă. 
Dimineața, local, ceață. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere. în prima noapte, condiții de 
brumă.

® RESTAURAREA 
„CAMEREI DE CHIHLIM
BAR" Un cunoscut maestru 
in arta populară din Uniunea 
Sovietică, Boris Blinov, lucrează 
in prezent, împreună cu soția și 
fiul, de asemenea specialiști, la 
restaurarea vestitei „camere de 
chihlimbar" a palatului împără
tesei Ecaterina din apropiere de 
Leningrad, care, in anii celui 
de-al doilea război mondial, a 
fost jefuită de hitleriști. Blinov 
a studiat și aplică metodele de 
prelucrare a chihlimbarului des
coperite de maeștrii germani în 
secolele XVII și XVIII. Lucră
rile de restaurare vor dura a- 
proximativ șapte ani ; pentru 
executarea lor se vor folosi 1 200 
kilograme chihlimbar ; alte 30 
de kilograme chihlimbar vor fi

necesare pentru crearea unui 
model al camerei la scara de 1:5 
care va fi prezentat în diverse 
orașe din U.R.S.S. și alte țări.
• HIDROGEN SOLID. 

Un nou pas către economisirea 
de energie : doi fizicieni din 
Washington au reușit să fabrice 
un bloc de hidrogen solid. A- 
ceastă reușită este considerată 
ca o primă etapă în realizarea 
„metalului hidrogen". Ia care lu
crează mai multe laboratoare 
din întreaga lume — un super
conductor. stabil la orice tempe
ratură. la orice presiune. Pentru 
a-1 solidifica, cei doi specialiști 
americani au construit un apa
rat ce le-a permis introducerea 
hidrogenului lichid într-o came
ră cu presiune. Ei au realizat o 
presiune do 57 kilobari. adică de

57 000 ori mal mult decît pre
siunea atmosferică de la nivelul 
mării.

® PREVENIREA CAN
CERULUI - ÎNCĂ DE PE 
BĂNCILE ȘCOLII. »Priorl- 
tate celor tineri" — este deviza 
de anul acesta a Ligii franceze 
de luptă împotriva cancerului, 
în sprijinul căreia au venit și 
ministerele educației șl sănătă
ții. Inițiativa este conformă 
concepției mai noi susținînd că 
grija pentru prevenirea teribilei 
boli trebuie să fie manifestată 
încă de la virste timpurii. Ca 
atare, unităților școlare din în- 
vățămîntul secundar le-au fost 
furnizate materiale vizuale, con- 
ținînd date generale în ce pri
vește manifestările cancerului.

Aspectul principal este pus pe 
educarea elevilor spre a se feri, 
în mod conștient, de sursele 
susceptibile de cancer, cum ar 
fi deprinderea cu fumatul din 
adolescență.

• O SCRIITOARE IN 
FRUNTEA JURIULUI 
FESTIVALULUI CANNES 
1979 După Ingrid Bergman, 
renumita vedetă a marelui 
ecran, care a prezidat una din 
ultimele ediții ale Festivalului 
Internațional al filmului de la 
Cannes, o altă personalitate fe
minină a fost desemnată ca

președinte al juriului ediției 
din acest an, programată între 
10 și 24 mai. De astă dată este 
vorba de o celebritate din lu
mea literelor, și anume, scriitoa
rea franceză . Franțoise Sagan, 
autoarea mai multor romane 
de mare succes, unele din
tre ele fiind transpuse și pe 
peliculă (între care se numără 
„Vă place Brahms film ce a 
rulat și pe ecranele noastre).

• OROLOGIUL 
VECHII PRIMĂRII din 
piața Staromiesto, una din 
atracțiile Pragăi, a intrat în re
parație generală. Specialiștii

schimbă în prezent unele din 
piesele complicatului mecanism 
creat încă în Evul Mediu. Prin
tre altele, vor fi înlocuite și ci
frele cadranului. In curînd oro
logiul va începe iar să funcțio
neze, ca în urmă cu trei secole ; 
la fiecare ceas se va auzi me
lodia sa ritmică în timp ce fi
gurinele reprezentînd pe apos
toli se vor perinda prin fața 
admiratorilor curioși.

• TRANSPLANT DE 
CELULE PRODUCĂ
TOARE DE INSULINA. 
Celule pancreatice, special tra
tate pentru a produce insulină, 
au fost transplantate de la șo
bolani sănătoși la alții suferind 
de diabet, fără ca celulele 
respective să fie respinse —

scrie revista americană „Science 
Magazine". Potrivit publicației 
respective, cercetătorii școlii 
medicale a Universității Was
hington din St. Louis, statul 
Missouri, au reușit să dezvol
te o celulă producătoare de 
insulină care blochează meca
nismul respingerii de către pri
mitor. Aceste celule, care con
trolează nivelul zahărului în or
ganism, sînt produse de pan
creas. Pînă în prezent, încercă
rile de transplant de pancreas 
au eșuat. In cadrul experiențe
lor s-a constatat că, după o sută 
de zile de la transplant, șobolanii 
care au primit celulele supuse 
în prealabil unul proces special 
nu dau semne de respingere. In 
tot acest timp celulele au con
tinuat să producă insulină. Pînă 
acum, celulele care nu fuseseră

supuse procesului amintit erau 
respinse după cel mult două 
săptămîni. Dr. Paul Lacy, șeful 
echipei de cercetători, a declarat 
că va mai trebui să treacă cîțiva 
ani înainte ca metoda să fie a- 
plicată la oameni.

© DETECTAREA IN
STANTANEE A DEFEC
ȚIUNILOR AUTO. Unmic 
aparat electronic, cîntărind doar 
150 de grame, care, montat pe 
tabloul de bord al autovehicule
lor permite verificarea bunei 
funcționări sau detectarea unor 
defecțiuni intervenite, a fost pus 
la punct de specialiștii japonezi. 
Aparatul indică instantaneu ele
mentele de funcționare prost 
reglate, ca și consumul anormal 
de benzină.



)

PAGINA 6 SClNTEIA - simbătâ 14 aprilie 1979

REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA

„PREȘEDINTELE WCOLAE CEAUSESCU A ADUS CU SINE 
SALUTUL SOLIDAR EL POPORULUI ROMÂN"

Presa angoleză despre primirea entuziastă rezervată solilor poporului român
Presa din Republica Populară Angola acordă spații ample, bogat 

ilustrate cu fotografii, vizitei oficiale de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la Luanda, subliniind 
aprecierea că dialogul româno-angolez la cel mai înalt nivel se va înscrie 
ca a contribuție de prim rang la dezvoltarea relațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate, dintre cele două țări și popoare, dintre România și 
statele Africii, ca un aport valoros la cauza păcii și securității în întreaga 
lume.

Ziarul „JORNAL DE ANGOLA" 
publică pe șase coloane o amplă 
relatare despre sosirea în capitala 
Angolei a inalților oaspeți români 
și începerea convorbirilor oficiale 
la reședința pusă la dispoziția șe
fului partidului și statului nostru 
pe timpul șederii in Angola. Zia
rul publică, pe prima pagină, fo
tografii înfățișind momentul pri
mirii oficiale de pe aeroportul din 
Luanda, precum și aspecte de la 
convorbirile oficiale.

După ce subliniază că în întâm
pinarea solilor României socia
liste au venit numeroase persona
lități ale vieții politice angoleze, 
ziarul se oprește pe larg asupra 
atmosferei sărbătorești de pe 
aeroportul internațional din Luan
da, subliniind că „la ora 10.40 șeful 
statului român a pășit pentru 
pririla dată pe pămîntul patriei 
noastre, aducînd cu sine salutul 
solidar și militant al poporului 
român. Populația Luandei, Care 
se afla încă din primele ore ale di
mineții pe aeroportul „4 Februa
rie", l-a întimpinat cu calde sen
timente revoluționare pe șeful 
statului român, urîndu-i un cordial 
bun venit între noi".

Ziarul înfățișează apoi ceremo
nia primirii, oprindu-se asupra tu
turor momentelor importante, evi
dențiind că cei doi președinți și-au 
exprimat bucuria de a se reîntâlni, 
liotărirea lor de a ridica pe o 
treaptă superioară relațiile ro- 
mâno-angoleze.

Sint evocate momentele emo
ționante ale primirii pe care în
treaga populație a capitalei a re
zervat-o inalților oaspeți pe tra
seul spre reședința oficială. „En
tuziasmul public — scrie „Jornal 
de Angola" — a trecut dincolo de 
cordoanele organizate de forțele 
de ordine, mulțimea interferîn- 
du-se cu coloana oficială, pentru 
a fi mai aproape de mașina în care 
călătoreau cei doi președinți. în 
felul acesta — scrie ziarul — 
populația Luandei, în numele po
porului angolez, a demonstrat in
tr-un mod elocvent hotărîrea de 
a continua politica de strîngere a 
legăturilor de prietenie și coope
rare cu toate țările progresiste 
din lume".

Ziarul dă o înaltă apreciere po
liticii de solidaritate militantă a 
României socialiste cu popoarele 
africane care luptă pentru obține
rea independenței, dezvoltare eco

nomică și socială de sine stătă
toare, pentru o viață mai bună.

Referindu-se la raporturile tra
diționale dintre cele două partide, 
țări și popoare, „Jornal de Angola" 
scrie că „Partidul Comunist Ro
mân a acordat de la bun început 
sprijin M.P.L.A. în lupta sa pen
tru independență. Relațiile dintre 
țările noastre au devenit de fie
care dată mai cuprinzătoare și, 
fără îndoială, ele se vor întări și 
mai mult in urma convorbirilor 
oficiale dintre factorii responsabili 
din România și Angola".

Făcindu-se ecoul interesului larg 
față de realizările României so
cialiste, față de politica sa externă, 
față de personalitatea eminentă a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, ziarul publică un co
mentariu intitulat „Edificarea 
economiei socialiste în România". 
Sint înfățișate pe larg principa
lele momente ale evoluției Româ
niei pe drumul construcției socia
lismului din anii de după elibe
rare și pină în prezent, rolul 
determinant al Partidului Comu
nist Român, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, in conducerea 
și mobilizarea maselor largi popu
lare, în edificarea societății socia
liste pe pămîntul României. Co
mentariul înfățișează cititorului an
golez sarcinile pe care poporul ro
mân și le propune pentru viitor, 
eforturile lui creatoare, voința de 
a-și construi o societate dezvoltată, 
o viață liberă și demnă, de a înainta 
cu fermitate pe calea spre co
munism.

Ample pregătiri în vederea apropiatei vizite în Zambia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

„NKOLAE CEAUSESCU- PRIETEN APROPIAT 

Al POPOARELOR AFRICANE"
Capitala zambiană, Lusaka, face ultimele pregătiri pentru a da un 

caracter sărbătoresc primirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, șf tovarășei Elena Ceaușescu, care sosesc aici duminică, 
intr-o vizită oficială de prietenie, la invitația președintelui Partidului 
Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, și a doamnei Betty Kaunda.

Comunicatul anunțînd vestea 
că președintele României va fi 
din nou oaspetele Zambiei, Îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu — difuzat larg de coti- 
dianele care apar Ia Lusaka și in 
alte orașe ale țării, de radioul șj 
televiziunea zambiană — a fost 
primit cu o vie satisfacție de 
populație, care își amintește cu 
multă plăcere de prima vizită a 
solilor poporului român pe aceste 
meleaguri, efectuată in anul 1972. 
Locuitorii capitalei se pregătesc sa 
salute și de această dată, cu alese 
sentimente de stimă și prietenie, 
pe șeful statului român, pe care 
îl apreciază drept o personalitate 
de frunte a vieții internaționale 
și un prieten al popoarelor afri
cane. Cu prilejul 'întîlnirilor cu 
personalități politice, cu exporienți 
ai unor sectoare industriale, cu 
ziariști, am notat cuvinte deosebit 
de elogioase la adresa României, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Discuțiile purtate au permis des
prinderea, ca o notă comună, a 
interesului celui mai viu pentru 
noul dialog româno-zambian la 
nivelul cel mai inalt, a prețuirii 
pentru înfăptuirile țării noastre, 
pentru politica sa de largă deschi
dere, a stimei față de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

„România a făcut foarte mult 
pentru popoarele din Africa aus
trală și acesta este unul din moti
vele pentru care Zambia așteaptă eu 
mare interes vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu" — a declarat 
primarul capitalei, Simon Mwewa. 
Salutind evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre cele două țări, el a re
levat că, intrucit împărtășesc con
vingeri și aspirații comune, Româ
nia și Zambia au foarte multe mo
tive de apropiere.

Interesul față de vizită a fost 
reflectat pe larg de presa zam
biană, care a publicat cu regulari

tate, în ultima perioadă, știri și co
mentarii despre țara noastră.

într-un amplu articol intitulat 
„CEAUȘESCU. OMUL CARE S-A 
AFLAT ÎNTOTDEAUNA ALĂTURI 
DE NOI", ziarul „Zambia Daily 
Mail" relevă : „începînd dc dumi
nică, Zambia are onoarea dc a fi 
gazda președintelui României, care 
este, de asemenea, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. 
Deși relațiile dintre România și 
Zambia nu sint foarte vechi, cele 
două țări au realizat in ultimul 
deceniu o apropiere continuă, des
coperind că sint animate de o cauză 
comună, cea a respectului și sti
mei reciproce, a convingerii că ra
porturile de colaborare dintre ele 
servesc păcii și progresului in în
treaga lume".

în pofida faptului că sint sepa
rate de mii de kilometri — conti
nuă ziarul — cele două popoare 
sint unite prin aceleași sentimente 
de stimă și respect reciproc. în 
momentul in care președintele 
Nicolae Ceaușescu va păși pe pă
mîntul zambian, poporul țarii 
noastre va saluta în persoana sa 
pe un vechi prieten.

Săptămînalul „Weekend World" 
a rezervat evenimentului spații 
ample în numărul premergător so
sirii solilor poporului român. Sub 
urarea „BUN VENIT ÎN ZAM
BIA", săptămînalul scrie : „Un bun 
venit răsunător, rostit de mii de 
glasuri, îl va aștepta cînd va sosi, 
duminică, la Lusaka pe președintele 
Republicii Socialiste ' România, 
Nicolae Ceaușescu, care va fi în
soțit de academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, precum și de 
o delegație de oficialități și experți".

„Zambia Daily Mail" salută, in
tr-un alt articol, „caldele relații" 
dintre cele două țări, arâtind că o 
contribuție esențială la dezvoltarea 
acestora au adus-o vizita președin

telui Nicolae Ceaușescu la Lusaka, 
in 1972, și cele ale președintelui 
Kaunda și a doamnei Kaunda la 
București, în 1970 și 1974. Cotidia
nul reflectă dorința comună a 
României și Zambiei dc a dezvolta 
in continuare relațiile de colabora
re, in avantajul reciproc, subliniind 
că vizita care începe duminică *va 
oferi, fără indoială, prilejul realiză
rii unor progrese substanțiale in 
asemenea domenii de conlucrare, ca 
agricultura, industria, știința, cultu
ra și educația.

Presa zarwbiană, radioul și tele
viziunea au difuzat luările de po
ziție ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in sprijinul mișcărilor de 
eliberare din Africa, al luptei pen
tru independență deplină și dezvol
tarea de sine stătătoare a țărilor 
africane, precum și intr-o serie de 
probleme majore ale actualității in
ternaționale.

La loc de cinste se află în presa 
zambiană din ultimele zile evo
carea faptului că președintele 
Nicolae Ceaușescu este laureatul, 
pe anul 1978, al Premiului „Simba", 
acordat conducătorilor de prestigiu 
mondial ce contribuie la pacea 
lumii.

Avancronica vizitei solilor po
porului român la Lusaka a inclus, 
totodată, transmiterea de către tele
viziunea zambiana a mai multor 
filme documentare românești, pre
cum și deschiderea expoziției de 
fotografii „Cintarea României" și a 
expoziției de carte, românească, 
manifestare găzduită de „Naka- 
tindi Hali".

Aici se exprimă convingerea 
că există largi premise, ce se 
cer fiueti.icale, pentru adîncirea și 
diversificarea, in continuare, a re
lațiilor româno-zambiene pe multi
ple planuri, că noul dialog româno- 
zambian la nivel inalt va marca o 
etapă deosebit de importantă in 
evoluția pozitivă a raporturilor din
tre cele două țări, care se dezvoltă 
în interesul popoarelor român și 
zambian, al progresului și păcii, al 
înțelegerii și colaborării internațio
nale.

C. TINTEA
Lusaka

„Balcanii — pămint

al prieteniei și păcii"
Convorbiri turco-elene

ANKARA 13 (Agerpres). — La 
Istanbul au fost reluate negocierile 
dintre organizațiile de turism din 
Turcia și Grecia — informează a- 
genția Anatolia.

înt'r-o declarație făcută cu acest 
prilej, conducătorul delegației turce, 
Alev Coskun. ministrul turismului 
și informațiilor, a apreciat că „ne
gocierile turco-grecești și orice solu
ție realizată sint in folosul ambelor 
popoare".

La rindul său, conducătorul de
legației grecești, Panayotis Lam- 
brias, secretar general al Organi
zației Elene de Turism, a apreciat 
că turismul ar putea fi unul din 
factorii care să transforme Balcanii 
„intr-un pămint al prieteniei și 
păcii".

La Ciudad Juarez (Mexic) a 
fost inaugurată expoziția de 
pictură românească contempo
rană. Arhitectul Jose D. LiĂtr- 
rago, directorul Muzeului de 
artă și istorie din localitate, 
a subliniat importanța organi
zării acestei manifestări pentru 
o mai bună cunoaștere a valo
rilor spirituale ale României 
in Mexic.

Preocupări vizind reducerea consumului de energie
BRUXELLES 13 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Belgiei a 
adoptat un proiect de lege privind 
economisirea energiei. Guvernul a 
hotărît să reducă anul Acesta consu
mul industrial și casnic de motorină 
și combustibili de încălzit cu 20 la 
sută față de nivelul anului trecut. 
Proiectul de lege elaborat în acest 
sens prevede, de asemenea, interzi
cerea intre orele 21r-9 a iluminatului 
publicitar și al magazinelor și impu
nerea cu mai multă strictețe a li
mitării vitezei de circulație a auto
mobilelor.

TOKIO 13 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Japoniei, Sunao So- 
noda,, va participa la lucrările reu
niunii ministeriale a Agenției Inter
naționale a Energiei (I.E.A.), care se 
vor desfășura la Paris în zilele de 21 
și 22 mai. Această hotărîre a guver
nului nipon urmărește să arate că 
Japonia este gata să coopereze la 
aplicarea politicii energetice adoptate 
de I.E.A., inclusiv in ce privește re
ducerea cu 5 la sută a consumului 
mondial de petrol.

Sub presiunea șomajului și inflației
BONN 13 (Agerpres). — într-un 

studiu de prognoză economică pri
vind evoluția economiei vest-germa- 
ne pină in anul 1995, elaborat de 
firma „Prognos-Ag“ din Basel, se 
apreciază că șomajul va rămine una 
dintre problemele principale. Se 
estimează, astfel, că numărul per
soanelor care nu își vor putea găsi 
un loc de muncă va spori de la ni
velul actual de 1,7—1.9, milioane, la 
2.7—3 milioane in 1995.

Același studiu — citat de agenția 
D.P.A. —. menționează că femeile și 
tinerii fără pregătire profesională 
vor constitui categoriile sociale cele 
mai afectate de acest flagel social.

în ce privește evoluția demogra
fică, se apreciază că populația R.F.G., 
care in 1977 a fost de 61.4 milioane 
locuitori, se va reduce, pină in 1995, 
la 57.4 milioane locuitori.

PARIS 13 (Agerpres). — în cele 21

de țări membre ale O.E.C.D. prețu
rile cu amănuntul au crescut, in 
luna februarie, cu 0,8 la sută, ceea 
ce confirmă continuarea puternicei 
tendințe inflaționiste manifestate de 
la începutul acestui an, se arată în- 
tr-jin raport al Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare, 
dat publicității la Paris. Creșterea din 
februarie, adaugă raportul, face ea 
rata anuală a inflației pe ultimele 6 
luni să se 'Situeze la 8 la sută, față 
de 7,3 Ia sută in ianuarie.

Statele Unite au cunoscut una din 
cele mai substanțiale creșteri de 
prețuri lunare — 1,2 la sută.

Raportul a fost alcătuit pe baza 
datelor culese înaintea ultimei majo
rări a prețurilor la petrol anunțată 
de O.P.E.C.. ceea ce. în opinia ana
liștilor, citați de agenția U.P.I., oferă 
temeiuri să se creadă într-o nouă 
sporire a presiunilor inflaționiste.

Escaladmd acțiunile sale agresive, 

regimul rasist de la Salisbury a săvîrșit

Grave încălcări ale suveranității 
Zambiei și Botswanei

• Reședința oficiala a președintelui zambian a fost atinsă de 
obuze • Distrugerea sediului Frontului Patriotic Zimbabwe

LUSAKA 13 (Agerpres). — Esca- 
ladînd acțiunile lor agresive, forțe 
militare ale regimului rasist rhode- 
sian au fost parașutate; în zorii zilei 
de vineri, în capitala Zambiei și au 
atacat sediul lui Joshua Nkomo, co
președinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, situat la cinci kilometri 
de centrul orașului — a anunțat, la 
postul de radio Lusaka, un purtător 
de cuvînt al guvernului zambian, re
luat de agențiile Reuter, France 
Presse, A.P. și U.P.l.

în urma atacului — a precizat pur
tătorul de cuvînt — s-au înregistrat 
victime și importante pagube mate
riale. Clădirea a fost în întregime 
distrusă. Au fost ucise — potrivit u- 
nor surse — 10 persoane și au fost 
rănite cel puțin 12, care asigurau 
paza sediului lui Joshua Nkomo. 
A fost, totodată, avariată clă
direa „Centrului de eliberare", 
care adăpostește birourile reprezen
tanțelor din capitala zambiană ale 
mișcărilor de eliberare din Africa. De 
asemenea, au fost atinse de obuze 
reședința oficială a președintelui 
Zambiei, Kenneth Kaunda, precum 
și numeroase locuințe din cartierul 
Kawala.

Acest act agresiv fără precedent 
al trupelor regimului de la Salisbury 
a avut loc după ce în zilele de 
miercuri și joi aviația lui Ian Smith

a întreprins patru raiduri de bombar
damente asupra teritoriului zambian, 
în urma cărora 350 de civili au fost 
uciși sau răniți.

Acțiunile agresive ale rasiștilor 
rhodesieni, care încalcă brutal suve
ranitatea unor state membre ale 
O.N.U., sfidind orice norme ale drep
tului internațional, demonstrează din 
nou că regimul minoritar de la Sa
lisbury promovează o politică ce pune 
în pericol libertatea și suveranitatea 
popoarelor.

GABERONES 13 (Agerpres). — în
tr-un comunicat al președintelui 
Botswanei, Seretse Khama, dat pu
blicității la Gaberones, se arată că 
un comando al forțelor armate ale 
regimului rasist din Rhodesia a a- 
tacat și distrus bacul de la Kuzun- 
gula, situat pe fluviul Zambezi, in 
punctul de joncțiune al frontierelor 
Zambiei. Botswanei, Namibiei si 
Rhodesiel.

Pentru Botswana, țară fără ieșire 
la mare, distrugerea bacului creează 
serioase dificultăți. Președintele Kha
ma a declarat, de asemenea, că efec
tive ale armatei rhodesiene au atacat 
un sediu al Uniunii Poporului Afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.), de la 
Francistown, al doilea oraș al țării, 
în cursul acestor atacuri s-au înre
gistrat victime.

„Vom continua lupta de eliberare 
pină la victoria finală46

— declară liderii Frontului Patriotic Zimbabwe
LUSAKA 13 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul vineri la Lusaka, Joshua 
Nkomo, copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a denunțat in 
termeni vehemenți atacul săvîrșit de 
forțele armate ale regimului rasist 
de la Salisbury împotriva sediului 
din capitala zambiană al forțelor pa
triotice Zimbabwe, actele de agre
siune împotriva suveranității și in
tegrității Zambiei și a celorlalte state 
africane din prima linie. Joshua 
Nkomo a reafirmat hotărîrea Frontu
lui Patriotic Zimbabwe de a continua 
lupta de eliberare națională pină la 
victoria finală asupra regimului mi
noritar rasist ilegal al lui Ian Smith.

La rindul său, Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a declarat că atacul să
vîrșit vineri de regimul rasist rhode- 
sian la Lusaka va consolida și mai 
mult rîndurile și unitatea forțelor, 
patriotice, hotărîrea lor de a duce

pină la capăt lupta împotriva autori
tăților rasiste din Rhodesia.

★
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Kurt’Waldheim, a dat publicității o 
declarație în care califică drept „o 
escaladare periculoasă" atacurile în
treprinse de regimul rasist de la Sa
lisbury în capitala Zambiei, Lusaka, 
și la Francistown, în Botswana. 
„Aceste atacuri — se arată în decla
rație — ridică probleme extrem de 
grave, atit din punct de vedere poli
tic, cit și umanitar și ele trebuie să 
fie condamnate energic". în conti
nuare. in declarație se precizează că 
„secretarul general cere regimului 
ilegal al lui Ian Smith să se abțină 
de la orice acte de această natură 
care ar putea să spulbere orice spe
ranță într-o soluționare pașnică a 
problemei rhodesiene".

ROMÂNIA SOCIALISTĂ SPRIIINĂ ACTIV LUPTA 
DREAPTĂ A POPOARELOR DIN AFRICA AUSTRALĂ

Intervenția reprezentantului român la Conferința 
de la Lusaka

LUSAKA (Agerpres). — La Lusaka, 
capitala Zambiei, continuă să se des
fășoare lucrările Conferinței interna
ționale de sprijinire a mișcărilor de 
eliberare din Africa australă și de 
solidaritate cu statele africane „din 
prima linie" — Angola, Botswana. 
Mozambic, Tanzania, Zambia. Lumd 
cuvîntul, reprezentantul Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Ioan Grigorescu, a 
subliniat consecvența cu care parti
dul nostru, România socialistă au 
sprijinit și sprijină activ, pe multiple 
planuri, Jupta dreaptă a popoarelor 
oprimate Jdin Africa australă pentru 
lichidarea rasismului și apartheidu
lui, pentru autodeterminare și dez

voltare de sine stătătoare a fiecărei 
națiuni din zonă. O mărturie eloc
ventă a solidarității militante a 
României cu lupta popoarelor afri
cane este însăși vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o efec
tuează in aceste zile intr-un șir de 
state africane, intre care și țări „din 
prima linie", a arătat vorbitorul.

Numeroși participant! la conferință 
s-au referit in alocuțiunile lor la 
sprijinul acordat de către România 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa, subliniind contribuția mar
cantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la edificarea unei lumi 
a colaborării egale in drepturi in
tre națiuni libere și suverane.

Noi experimente la bordul 
complexului spațial sovietic

MOSCOVA 13 (A-
gerpres). — Cosmona
uta sovietici Vladimir 
Liahov și Valeri Riu- 
min își continuă acti
vitatea la bordul com
plexului științific spa
țial „Saliut-6 — Soiuz- 
32". Vineri, ei au tre
cut la realizarea unor 
experiențe tehnologice 
cu ajutorul instalației 
„Splav". Pentru ca

perturbațiile dinamice 
să nu influențeze asu
pra rezultatelor expe
rienței, complexul or
bital a fost trecut in 
regim de derivă, de- 
cuplîndu-se sistemele 
de orientare. Regimul 
termic in instalația 
folosită pentru expe
riență se menține in 
mod automat.

Tot vineri au fost

executate și lucrări de 
întreținere la bordul 
complexului.

Potrivit datelor te- 
lemetrice și rapoarte
lor celor doi cosmo- 
nauți, aparatele și 
sistemele tandemului 
spațial funcționează 
normal. Starea sănă
tății lui Liahov și 
Riumin este bună, 
zborul spațial continuă.

BBBBBBBBBBB

Plenara C. C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez

Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc plenara C.C. al 
P.M.U.P. consacrată problemelor dez
voltării sectorului socializat al micii 
industrii, meșteșugurilor și servicii
lor. Relevînd că programul guverna
mental in acest domeniu se îndepli
nește cu succes, Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a sub
liniat, in cuvintul rostit la plenară, 
necesitatea ca mica producție să-și 
sporească considerabil, într-un ter
men scurt, contribuția la creșterea 
ofertei pentru piața de mărfuri și 
servicii, în condițiile recuperării re
lativ rapide a investițiilor.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a arătat că, în timpul iernii, Polonia 
a trecut prin luni extrem de grele 
și că, datorită prejudiciilor provoca
te de vremea nefavorabilă și de i- 
nundații. se înregistrează o dinamică 
a dezvoltării social-economice infe
rioară celei planificate. Comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, producția industrială s-a 
redus in primul trimestru al aces
tui an. Deosebit de sensibile — a a- 
rătat vorbitorul .— sint răminerile în 
urmă în producția de materii prime 
și materiale. în cea mai mare mă
sură nu au fost îndeplinite sarcinile 
la producția de laminate, cupru, zinc, 
aluminiu, îngrășăminte azotoase și

fosfatice, mase plastice și fibre chi
mice, ciment, hirtie și carton. Un de
calaj nefavorabil intre prevederile 
planului și realizări s-a manifestat și 
in comerțul exterior. De asemenea, 
s-au înregistrat deficiențe in con
strucții și. deocamdată, nu sint cu
noscute pierderile provocate de inun
dații in domeniul agriculturii, unde, 
potrivit datelor estimative, peste un 
milion de hectare de terenuri agrico
le sint inundate.

Analizind in detaliu situația apă
rută, Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a hotărît ca. în pofida ră- 
mînerilor în urmă și a pierderilor, 
să se adopte toate măsurile necesare 
pentru ca planul pe acest an să fie 
îndeplinit integral, in primul rind in 
domeniul producției de mărfuri de 
larg consum și al producției pentru 
export.

„O țară de mărimea Poloniei — a 
subliniat vorbitorul — nu poate să 
depindă multă vreme și în măsură 
prea mare de importul de cereale și 
furaje, care devin tot mai' scumpe și 
mai greu accesibile".

In ultima parte a cuvîntului său, 
Edward Gierek s-a referit la pregă
tirile ce urmează a fi făcute in ve
derea celui de-al VIII-lea Congres 
al P.M.U.P., prevăzut pentru anul 
1980.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul 
activității de planificare

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Re
cent a avut loc la Moscova ședința a 
19-a a Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul activității de 
planificare.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, reprezentantul României în 
comitet.

în legătură cu aniversarea a 50 de 
ani de la primul plan cincinal sovie
tic a fost audiat un referat și a avut 
loc un schimb util de experiență și 
preocupări in probleme ale perfec
ționării planificării în țările membre 
ale C.A.E.R.

Comitetul a discutat probleme le
gate de realizarea acțiunilor de co
laborare din programele speciale a- 
doptate la Sesiunea C.A.E.R. din 
anul 1978, de la București, printre 
care proiectele de convenții privind : 
specializarea și cooperarea în pro
ducție și livrările reciproce de utilaje 
pentru centrale nuclearo-electrice pe 
perioada 1981—1990 ; organizarea coo
perării în construirea unor întreprin
deri miniere pe teritoriul U.R.S.S. în 
vederea livrării de minereu de fier 
in țările participante ; specializarea 
și cooperarea în fabricarea unor pro
duse chimice energointensive și mai 
puțin energointensive.

La ședință au fost examinate 
proiectele programelor speciale de 
colaborare pe termen lung privind 
satisfacerea necesarului de mărfuri 
industriale de larg consum, dezvol
tarea legăturilor de transport intre 
țările membre ale C.A.E.R., precum 
și probleme ale asigurării cu mașini 
și utilaje a acțiunilor incluse in aces
te programe. A fost examinat pro
iectul Convenției generale privind 
lărgirea unor capacități pentru pro
ducerea stofelor de mobilă.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul activității 
de planificare s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, prietenească.

BERLIN 13 (Agerpres). — în ora
șul Karl Marx-Stadt din R.D.G. a 
avut loc ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice.

Comisia a analizat modul de des
fășurare a lucrărilor privind coordo
narea planurilor pe perioadă 1981— 
1985 în domeniile industriei chimice, 
celulozei, hîrtiei și microbiologiei, 
precum și stadiul îndeplinirii unor 
prevederi din programele speciale 
de colaborare pe termen lung care 
se referă la domeniile respective.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Notă egipteană în problema sediului Ligii Arabe • Ordin 
ai președintelui Comitetului Executiv al O.E.P. • Declarația 
președintelui Siriei • Convorbiri siriano-yemenite la nivel 

înalt
CAIRO 13 (Agerpres). — Reprezen

tantul permanent al Egiptului pe lin
gă Liga Arabă a remis secretarului 
general ad-interim al organizației, 
Assad El Assad, o notă , in care se 
arată că Egiptul refuză transferarea 
de la Cairo a sediului ligii. Republi
ca Arabă Egipt — menționează nota 
—, consideră . că hotărîrea reuniunii 
ministeriale de la Bagdad privind 
mutarea sediului Ligii Arabe de la 
Cairo este in contradicție cu articolul 
nr. 10 al Cartei organizației.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Artileria 
israeliană a. atacat, la 12 aprilie, un 
punct fortificat palestinian din sudul 
Libanului — informează agenția 
W.A.F.A., reluată de agenția Reuter. 
In cursul bombardamentului au fost 
uciși mai mulți civili, inclusiv copii. 
A fost, de asemenea, bombardată din 
nou tabăra palestiniană de la Rashi- 
dieh, situată in apropierea orașului 
Tyr — precizează W.A.F.A.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), Yasser Arafat, a dat ordin 
luptătorilor palestinieni să-și inten
sifice „operațiunile militare împotri
va instalațiilor vitale" ale Israelului 
— informează agenția W.A.F.A., re
luată de agenția France Presse.

Se precizează că o hotărîre în acest 
sens a fost adoptată in cadrul ședin
ței Consiliului militar superior al re
zistenței palestiniene, care a exami
nat desfășurarea operațiunilor pales
tiniene pe teritoriul Israelului, pre
cum și consecințele ultimelor atacuri

israeliene asupra regiunii de sud a 
Libanului.

DAMASC 13 (Agerpres). — O pace 
justă, care să asigure eliberarea tu
turor teritoriilor ocupate de Israel în 
1967 și restabilirea tuturor dreptu
rilor poporului palestinian este sin
gura acceptabilă — a arătat președin
tele Siriei, Hafez Al Assad, intr-o 
declarație acordată televiziunii ita
liene și difuzată, vineri, de agenția 
siriană de informații S.A.N.A. înche
ierea unui asemenea acord este po
sibilă prin intermediul ' Națiunilor 
Unite — a adăugat președintele 
Hafez Al Assad.

DAMASC 13 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Democrate 
Populare Yemen, Aii Nasser Moham
mad. in cadrul vizitei sale efectua
te la Damasc, a conferit, vineri, e ț, 
președintele Siriei, Hafez Al Așsa ! 
După cum s-a anunțat oficial ir ■ 
pitala siriană, cu acest prilej au' A 
examinate probleme privind aplica
rea rezoluțiilor adoptate de conferin
ța de la Bagdad a miniștrilor aface
rilor externe și ai economiei din 
unele țări arabe cu privire la trata
tul egipteano-israelian, precum șl 
evoluția procesului de unificare a 
Republicii Arabe Yemen și Republi
cii Democrate Populare Yemen.

TRIPOLI 13 (Agerpres). — La în
cheierea lucrărilor Congresului miș
cării ofițerilor liberi unioniști din 
Jamahiria Libiană a fost dată publi
cității o declarație care condamnă 
tratatul de pace egipteano-israelian 
— informează agenția Jana.
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agențiile de presă transmit:
Lărgirea relațiilor româ- 

no-turce pe plan cultural ?**■ 
ințific, in perioada 1979—1980, este, 
prevăzută in programul semnat vi ■ 
neri la Ankara. Sint prevăzute expo
ziții, săptămîni ale filmului, schim
buri de vizite de oameni de artă, 
știință și cultură, precum și alte ac
țiuni menite să contribuie la o mai 
bună cunoaștere reciprocă. Prevederi 
speciale se referă la sărbătorirea a 
2 050 de ani de la crearea primului 
stat centralizat dac.

Apel la luptă împotriva 
terorismului. Dup& cum infor* 
mează ziarul „l’Unitâ", în primele trei 
luni ale acestui an in Italia au fost 
comise peste 850 de acte teroriste, in 
care au fost uciși 15 oameni, iar alți 
83 răniți. Federația . din Roma a 
P.C.I. a lansat un apel tuturor for
țelor democratice din țară de a-și 
stringe rîndurile in lupta împotriva 
planurilor subversive ale reacțiunii.

Importante resurse de 
petrol au ^ost identificate în par
tea nordică a R.S. Croația din 
goslavia. Zâcămintul este localizat in

Iu-

apropierea principalului cimp petro
lier iugoslav de la Doni Miholiac și 
va permile — potrivit părerii exper- 
ților — realizarea unei producții de 
40 000 tone după primele șase luni 
de exploatare. Producția anuală de 
petrol a Iugoslaviei este de 4.5 mi
lioane tone.

Suspendarea stării de
urgență decretată cu o lună în
urmă în departamentele Mcquegua și 
Tacna a fost hotărîtă de guvernul 
peruan. Starea de urgență a fost in
stituită in urma grevei declarate de 
oamenii muncii de la exploatări cu
prifere aflate sub administrația unei 
societăți din S.U.A.

Congresul tinerilor co- 
munișii danezi. La copenhaga 
s-au deschis lucrările celui de-al 
XXXIII-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist din Danemarca. La 
congres participă peste 500 de dele
gați, precum și reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din 20 de țări, 
între care și din România. Pe ordi
nea de zi a lucrărilor se află înscrise 
examinarea problemelor privind lupta 
împotriva șomajului în rindul ti

neretului și a deteriorării condițiilor 
de invățămînt.

Lupte violente în Nica
ragua. ultimele 21 de ore, in 
Nicaragua au avut loc noi lupte în
tre Garda Națională și Frontul San- 
dinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.). Cele mai violente înfrun
tări au fost semnalate in partea de 
nord a țării, îndeosebi la Esteli, care 
a fost ocupat de insurgenții sandi- 
niști in urma ofensivei declanșate la 
sfirșitul săptăminii trecute.

Partidul Laburist Brazi
lian (P.T.B.) a fost înregistrat ofi
cial la Tribunalul Superior Electoral, 
act care reprezintă in fapt confirma
rea existenței acestui partid pe eși
chierul politic al acestei țări. Pină în 
prezent erau admise legal doar par
tidul Alianța Renovatoare Națională 
(Arena) — de guvernămint — și Par
tidul Mișcarea Democratică Brazilia
nă (M-D.B.) — de opoziție.

Populația Varșovieia cres* 
cut cu 25 000 de persoane in cursul 
anului trecut. în prezent, capitala 
polonă are 1 555 000 locuitori.

Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație. Știință și Cul
tură (UNESCO) a lansat un 
apel pentru sprijinirea unor 
proiecte din cadrul programu
lui său de întrajutorare privind 
copiii din Malayezia, Peru. Be
nin, Lâos și Etiopia. Apelul a 
lost lansat cu prilejul Anului 
internațional al copilului, pro
clamat de Națiunile. Unite. In 
ce privește acțiunile programa
te, în acest cadru, pentru intreg 
anul, UNESCO va acorda a- 
tenție mai ales următoarelor 
probleme : învâțămintul preșco
lar, situația copiilor handica
pați, educația privind mediul 
înconjurător, apărarea drepturi
lor copilului, eliminarea discri
minării in domeniul învățămin- 
tului. promovarea cărții pentru 
copiii din țările in curs de dez
voltare și. în sfîrșit, acțiuni me
nite să stimuleze manifestările 
culturale și artistice ale celor 
mici.

Primul salon african d 
produselor textile și con
fecțiilor — su'3 titnlatiji-a „Sitha" 
se va desfășura la Abidjan (Coasta 
de Fildeș), în perioada 4—8 mal. 
După cum se precizează, vor fi pre
zente peste 100 de întreprinderi afri
cane de specialitate.
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