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Deplină satisfacție, înaltă apreciere 
pentru rezultatele vizitei, efectuate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în R. P. Bulgaria
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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In întîmpinarea alegerilor
VOTUL NOSTRU

DE LA 9 MARTIE
un vot pentru

Afirmarea revoluției tehnico-științifice
în toate domeniile construcției socialiste

în drumul său spre progres, socie
tatea modernă Și-a asociat din ce în. 
ce mar strins un aliat care s-a dove
dit. pe măsura trecerii timpului, nu 
numai o forță propulsoare a noului, 
ci condiția decisivă a dezvoltării : 
știința. Cine și-ar putea imagina as
tăzi marile mutații și transformări 
survenite in cadrul societății moderne 
în afara revoluției tehnico-științifice 
contemporane, a inriuririi profunde 
pe care aceasta a exercitat-o și o 
exercită asupra tuturor domeniilor 
de activitate ?

Importanța deosebită pe care parti
dul și statul nostru o acordă științei 
reiese cu claritate din însuși faptul 
că in Programul partidului ea este 
considerată „factorul primordial al 
progresului contemporan", iar pro
movarea celor mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii — așezată la 
baza edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Este, înainte 
de toate, meritul secretarului gene
ral al partidului, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, care, identificind, în ști
ință o puternică forță productivă, de 
înnoire pe multiple planuri a socie
tății, i-a asigurat acesteia un rol bine 
definit, cu responsabilități majore 
în. toate domeniile construcției so
cialiste. Trăsăturile care au făcut ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
recunoscut drept o personalitate po
litică și științifică proeminentă — 
profunzimea și originalitatea gindi- 
rii, larga deschidere față de nou, față 
de. tot ceea ce ar putea accelera pro
gresul societății, cuprinderea . largă a

problemelor în conexiunea lor dia
lectică, respingerea oricărui practi
cism îngust — se regăsesc în viziu
nea partidului nostra despre știință, 
conferindu-î acesteia 
concepții moderne, 
largă perspectivă.

După cum se știe, 
actual, denumit cincinalul afirmării 
revoluției tehnico-științifice, s-a ac
ționat cu mai multă hotărîre pentru 
valorificarea amplă a științei și teh
nicii înaintate in procesul construc
ției socialiste. Astfel, produsele noi și 
reproiectate introduse în fabricație 
vor reprezenta in 1980 circa 44 la sută 
din valoarea producției industriale. 
Cercetarea națională asigură pe an
samblul cincinalului circa 90 la sută • 
din materialele noi puse în fabrica
ție, precum și peste .90 la sută din 
tehnologiile noi. De remarcat că cer
cetarea 
tribuție 
murilor 
greșului

trăsăturile unei 
armonioase, de

în cincinalul

dă pe care au cunoscut-o energetica, 
chimia, electronica neputind fi des
părțită de aportul considerabil al cer
cetărilor de specialitate.

Rezultatele obținute sînt indisolu
bil legate de perfecționările aduse 
rețelei unităților de cercetare și in
ginerie tehnologică, structurii orga
nizatorice a institutelor de cercetare, 
în această perioadă, conducerea ac
tivității de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică a fost ridicată pe 
o treaptă superioară prin ansamblul 
de măsuri inițiate de partid privind 
perfecționarea activității și funcțio
nării Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, ca organ de 
partid și de stat, cu caracter delibe
rativ și larg reprezentativ, care asi
gură coordonarea și înfăptuirea uni
tară a politicii partidului și statului 
în domeniul științei și tehnici;.

Paul DOBRESCU

Ani foarte buni
O zi obișnuită pentru cei 268 441 

locuitori ai Galațiului. Calendarul 
arată că au trecut 47 de zile din 
acest an. Iar agenda electorală — 
că au mai rămas 21 de zile pînă la 
9 martie. Ce fac gălățenii într-o 
asemenea zi ? Cu ce fapte și senti
mente întîmpină apropiatele ale
geri ?

...Pentru început, nu alegem nici 
combinatul siderurgic, nici șantie
rul naval, ci I.N.E.T.O.F. — între
prinderea navală, de elice, piese 
turnate din neferoase, piese turnate 
și forjate din oțel. Directorul uni
tății, ing. Laurențiu Harbuz, ne 
spune cu vădită satisfacție : „Prima 
decadă din februarie a fost foarte 
bună.. Și luna trecută am mers bine. 
Iar azi scoatem din formă cea de-a 
doua elice pentru navele de 150 000 
tdw“.

Cine sînt cei care lucrează aici, 
la turnătoria de neferoase ? Circa 
75 la sută — tineri. Și multe fete. 
Eete într-o uzină metalurgică,. în
tr-o meserie hărăzită odinioară băr
baților vinjoși. Fetele de aid nu 
au. evident, asemenea calități fizi
ce. Nici nu-i nevoie într-o uzină 
ultramodernă, automatizată, în care 
nu atit forța fizică este solicitată, 
cit inteligența...

— Aici, la cuptoarele cu inducție 
lucrăm trei fete, ne spune una din
tre ele, Mihaela Crețu. Pe cele două 
colege ale mele le cheamă Leta Si
mion și Anișoara Constantin. Eu 
am 20 de ani, Leta — 19, iar Ani
șoara — 22 de ani. Sîntem topitori.

— Și cum e aici ? Greu ? Ușor ?
— Prea greu nu-i. Se și cîștigă 

bine. Eu am cîș'tigat și 3 000 de lei 
pe lună.

— Sinteți măritate ?
— Nu. Nici una.

— Atunci tinere, frumoase, har
nice, cu cîștiguri bune, sinteți niște 
„partide" strașnice...

— Terminăm și liceul seral...
— Și mai bine 1 Ați mai votat ?
— Eu și Anișoara am mai votat 

la ultimele alegeri, dar Leta va 
vota pentru prima dată...

— Pe ce se va bizui votul dum
neavoastră de la 9 martie ?

— De argumente nu ducem lipsă.

de cocsificare, a fabricii de aglome
rare nr. 2, a furnalelor nr. 4 și 5, 
a oțelăriei nr. 2 cu turnare continuă 
in sleburi, a noi capacități la lami
noare. Le-am enumerat in ordinea 
fluxului de producție pentru a su
gera că în anii actualei legislaturi 
la Galați a luat ființă, practic, încă 
un combinat siderurgic ! Acum aici 
se elaborează 57 la sută din pro
ducția de fontă a țării, 45 la sută

. «w® oUUmmb amm . 
u fața toajun

~N

AZI, LA GALAȚI

Viața noastră ; de aici, întreprinde
rea asta modernă sînt argumente, 
nu ?

Tinerii pe care îi întîlnim aici, 
chiar cei mai vechi dintre ei, nu 
lucrează în uzină decit de 15 luni. 
Pentru că aceasta este virsta îhtre- 

, prinderii : doar 15 luni... Răstimp în 
care s-au turnat peste 800 de elice, 
de cele mai diferite tipuri și dimen
siuni, pentru toate navele mariti
me și fluviale ale țării.

...Să ridicăm la putere realitatea 
din acest important punct al Gala- 
țiului industrial, spunind că. în 
comparație cu anul 1975, producția 
industrială a județului va crește în 
acest an cu 92,4 la sută. Marile 
transformări din acești ani au fost 
determinate în continuare de creș
terea combinatului siderurgic, 
„steaua polară" a județului. Prin 
punerea in funcțiune a noi baterii

î

științifică și-a adus o con- 
deosebită la dezvoltarea ra
de virf purtătoare ale pro- 
telinic — ascensiunea rapi-

in- 
Ta- 

al 
con- 

cea

(Continuare in pag. a V-a)

un pom

ale a- 
minu- 
noapte 
datorie 
de oțel

TOVARASE SI TOVARASI! CETATENE SI CETATENI!

Peste noapte, tot ce este ram 
s-a acoperit cu horbote de chi
ciură. Sălciile plingătoare se în
șirau în lunca Dîmboviței ca 
niște mirese inveșmintate in 
dantele albe, plopii păreau flă
cări de gheață încremenite sub 
dinții' soarelui, neaua așternută 
peste cimpii strălucea ca o necu
prinsă oglindă orbitoare. Înăun
tru era cald ca intr-o poezie de 
Coșbuc. Și vorba se auzea mol
comă. blinda, ungînd inimile oa
menilor cu miere.

URNA DE VOT

J

din cea de oțel, 70 la sută din 
de cocs, aproape 50 la sută din 
de laminate finite pline.

■ ...Moment electoral. Reauzim 
frele de mal sus-la Casa alegătora- 
lui din incinta Liceului industrial 
de mecanică nr.. 1. Le rostesc cetă
țenii la depunerea celor trei candi
daturi în circumscripția electorală 
nr. 10 pentru alegerile de deputați 
în consiliul popular județean. Cei 
trei candidați : Dumitru Țanu, 
maistru laminator, Mircea Brad, 
maistru oțelar, și Catinca Simion, 
laborantă — lucrează la combinatul 
siderurgic. Iar argumentele aduse 
în adunarea cetățenilor de aici sint, 
de fapt, chiar realizările oamenilor . 
muncii din marele combinat. Cum 
firesc este să fie. Vorbind despre 
dezvoltarea „cetății de foc", cetă
țenii vorbesc despre viața lor de 
fiecare zi, legată prin mii de fire

cea 
cea

ci-

de oțel. Iar cota oțelului la combi
natul gălățean va fi, în 1985, de 10 
milioane tone. Cotă finală, pentru 
atingerea căreia în acest an vor in
tra in probe tehnologice o serie de 
noi și mari obiective siderurgice. In 
acest fel, producția globală totală 
pe locuitor în acest județ va fi în 
anul 1985 de 126 360 lei, situînd Ga- 
lațiul pe unul din locurile fruntașe.

Vorbindu-se cu mindrie despre 
toate acestea, la Casa alegătorului 
s-a făcut, firesc, cea mai convin
gătoare propagandă electorală. . .

...Pornim în căutarea celui mal 
nou bloc din Galați : blocul A 6 din 
microraionul 20 al cartierului „Du
nărea". Bloc cu zece niveluri, abia 
ieșit din mîna constructorilor. în 
jur mai este încă șantier, dar va 
veni foarte curînd și vremea cu
rățeniei, a florilor... Deocamdată, 
locatarii se mută, iși aranjează a- 
partamentele, se bucură. Cei mai 
mulți lucrează la două mari între
prinderi gălățene : șantierul naval 
și întreprinderea mecanică navală.

Sunăm la ușa apartamentului 118. 
Ne deschide tovarășa Rodica Sandu.

— Abia ne-am mutat, n-am apu
cat incă să aranjăm. Pînă acum am 
stat la gazdă. Ne lua cam mult 
pentru o‘ singură cămăruță. Nici nu 
se compară cu ceea ce avem aici, 
două camere, bucătărie, si cu cit 
plătim. Sîntem 
și ceva. Soțul, „____
întreprinderea mecanică 
Este strungar. Eu ■ sînt ____ ,__
Acum am întrerupt lucrul, tempo
rar, pentru creșterea fetitei, care are

căsătoriți de doi ani 
Ștefan, lucrează la 

navală, 
frezoare.

Dan PEAEȘU
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

An de an sărbăto
rim in februarie „Ziua 
ceferiștilor", ca un o- 
magiu adus acestui 
detașament de frunte 
al clasei noastre mun
citoare, purtătorul u- 
nor glorioase tradiții 
de luptă revoluționară, 
muncii pline de dărui
re pe care o consacră 
dezvoltării patriei ■ so
cialiste. Se împlinesc 
47 de ani de la marile 
lupte muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933, 
moment cu adinei 

' semnificații ce stă 
mărturie peste gene
rații pentru, eroismul 
de care a dat dovadă 
clasa noastră munci
toare condusă de par
tidul comunist în lup
ta pentru apărarea in
tereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii, 
a suveranității și 
dependentei tării, 
bloul înfloritor 
României de azi 
stituie cinstirea
mai de preț pe care 
întregul popor o dă 
celor ce au luptat 
și s-au jertfit pentru 
o viață liberă si dem
nă, celor ce muncesc 
cu abnegație pentru 
ridicarea patriei pe 
culmi tot mai înalte

Zius ceferiștilor
• De Ia începutul anului și pînâ 

în prezent, pe baza reducerii sta
ționărilor la încărcare-descărcare, 
mecanizării lucrărilor și containe- 
rizărli, ceferiștii din cadrul regio
nalei Iași au transportat cu 100 000 
tone mărfuri mai mult față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
(Manole Corcaci).

. Cert este că există oameni că
rora iți vine să le sorbi vorba 
din gură. Și vorbitorul care m-a 
rugat să nu-i dau numele, căci 
„alții ar avea merite mai multe 
și mai justificate" — om cu’în
delungată experiență de depu
tat. intr-o circumscripție electo
rală tirgovișteană. deoarece 
fusese ales de cetățenii din urbea 
lui in citeva legislaturi — venea 
cu propuneri.

Bărbat în jur de cincizeci de 
ani, cu ochi scrutători înapoia 
ochelarilor . cu citeva dioptrii. 

. cunoscind bine semnificația pro
verbului. „vorba dulce mult a- 
duce“, vorbea in încremenirea 
aceea albă, de troieni ca talazu
rile unei mări înghețate, despre 

_ primăvară și despre... porni. „Ne 
împodobim nunțile cu brazi — . 
spunea el — și e bine, obiceiul 
iși are tilcul său, căci bradul e 
simbolul tinereții. Eu vă propun 
încă un obicei : în primăvara ce 
vine. la. fiecare nuntă, perechea 
tinerilor căsătoriți să sădească 
o pereche de pomi.' N-am năs
cocit eu asta, să știți, am auzit 
că obiceiul există din străbuni, 
prin unele sate maramureșene. 
Să-l aducem și la noi, în Dîm
bovița... Și. să-i dăm o si mai 
mare amploare. Bunăoară, ta în
ceputul vacantei școlare de pri
măvară, fiecare copil să-și să
dească pomul lui... La primirea 
în grindurile pionierilor, sau ale 

acord ? 
n-aveti. 
să pu- 

progra- 
D'emocrației si 

circum- 
vă-

Depune-n urnă votul 
Semințele menite să 
Căci sameni pentru 
Și țara ta, ca mindră să-nflorească.

ca-n ogor 
rodească, 

propriul viitor

Aleșii tăi vor fi mereu în frunte 
In galerii ori sub cerescul disc, 
Iar călăuza ca-n masiv de munte 
Va sta deasupra crestelor nalt pisc,

ale progresului si ci
vilizației.

Folosim acest prilej 
pentru a evoca succe
sele în muncă 
cestor oameni 
nați, care zi și 
sînt prezenți la 
pe magistralele
ale patriei, asigurind 
transportul de mărfuri 
și de călători conform 
cerințelor mereu cres- 
cînde ale economiei na- . 
ționale. Beneficiind de 
condiții de muncă șl

viață mereu mai bune, 
lucrătorii de la calea 
ferată vor dispune in 
acest an pentru înde
plinirea sarcinilor ce, 
le revin de încă 
locomotive diesel 
electrice, precum si de 
5 550 vagoane de marfă 
în echivalent de 4 osii.

Muncind cu hotărîre 
și răspundere, ceferiș
tii întîmpină ziua lor 
cu noi și remarcabile 
realizări. Prezentăm 
citeva dintre acestea :

• Ceferiștii din Bacău au Înscris 
pe graficul întrecerii noi și impor
tante succese. Muncitorii din cadrul 
secției de centralizare și teleco
mandă au echipat cu două luni mai 
devreme toate stațiile de pe rata 
Adju'd-Bacău, în vederea punerii in 
funcțiune a instalației de electrifi
care de pe această magistrală. Bri
găzile conduse de mecanicii Con
stantin Rusu și Nicolae Epure din 
cadrul depoului au reușit să eco
nomisească o cantitate de combus
tibil necesară remorcării a 14 tre
nuri pe distanța Bacău — Bicaz și 
retur. (Gheorghe Baltă).

217 
și

0 Pentru ceferiștii din cadrul 
Regionalei de cale ferată Cluj s-au 
construit și dat in folosință în ulti
mii patru ani cămine pentru nefa- 
miliști cu 336 de locuri la Satu 
Mare, Oradea și Cluj-Napoca, pre
cum și 284 apartamente — locuințe 
de serviciu — la Dej, Oradea, Teiuș, 
Satu Mare și Bistrița. Tot pentru 
oamenii muncii de la calea ferată 
s-au amenajat un grup social' în 
stația Cărei, o policlinică la Oradea 
și o circumscripție medicală la 
Cărei. (Alexandra Mureșan).

Nici o sămînță n-o cădea pe piatră — 
E-n Urnă focul inimilor cald,
E crezul nou și strămoșesc din vatră 
Hrănind prin muncă muguri de smarald.

Oțel, petrol, cărbune, plumb, aramă 
Grîu, floarea-soarelui, orz, păpușoi. 
De toate are să se țină seamă, 
De școli și de lăcașurile noi.

Romanul și experiența
Recoltele, n-ai grijă, că deschidu-I 
Bogatul sin de soare și de ploi, 
Iar gospodarul priceput, Partidul, 
Iși poartă-n cinste lanurile noi.

Te du cu-ncrederi și avînt la urnă 
Cu inima și sufletul tău tot,
C-o fi de-i zi ori vremea e nocturnă 
Și dă-l, că ție-ți dai și țării vot.

Mihai BENIUC

socială a scriitorului

U.T.C., la fel. De 
Omul și pomul... Dacă 
nimic împotrivă, haideți 
hem asta ca un punct in 
mul Frontului 
Unității Socialiste din 
scripția noastră. Poate că. 
zind și alții Ce vom face, sau 
auzind despre asta, iși vor zice 
că treaba e bună, vor cumpăni 
și ne vor imita. Nu vă uitati că 
zăpada încă nu s-a topit. Pînă 
să crape mugurii nu mai e 
mult...“.

Afară, chiciura începuse să se 
destrame în scame de horbotă, 
umezind umbra firavă a pomi
lor.

Ioan GRIGORESCU

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă 
să votați pentru viitorul socialist al patrieij pentru făurirea 
unei societăți al cărei țel suprem este omul, bunăstarea 

lui materială și spirituală, afirmarea plenară 
a personalității umane

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

( AjjțlnfeM AFIȘ ELECTORAL )

între o imagine și alta 
PRIN ÎNFĂPTUIRI

cinci ani
O VIATĂ
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— Foarte mulți cititori 
așteptau de la dumneavoas- 

■ tră volumul al doilea din 
Delirul sau încă un roman 
din seria Moromeților. în 
curînd va apărea insă Cel 
mai iubit dintre păminteni. 
Cel puțin aparent, n-ați 
dat curs așteptării cititori
lor. De ce ?

— După Viața ea o pradă 
ar fi trebuit, intr-adevăr, 
să lucrez Delirul II. în a- 
cea perioadă, însă, adică în 
1977 mi s-au impus o temă 
și un subiect din care am 
crezut că voi .scrie repede 
un volum de circa 300 de 
pagini. Era una dintre ace
le cărți pe care simțeam 
că, dacă nu o scriu atunci, 
nu o voi mai scrie nicioda
tă, în timp ce volumul al 
doilea din Delirul, gindeam, 
poate fi scris orieînd. Subi
ectul și tema din Cel 
iubit dintre păminteni 
exercitat asupra mea o 
ternică presiune, de o 
tură deosebită, îneît scrie
rea romanului mi s-a • im
pus. Forța de muncă a unui 
scriitor este declanșată de 
această presiune a inspira
ției pe care el, avînd ceva 
de spus, trebuie să o urme
ze pentru că s-ar putea ca 
ea să nu mai revină. Și ast
fel, în loc de trei sute de 
pagini, ctim credeam, m-am 
pomenit că am scris o trilo
gie de o mie două sute ! 
Presiunea inspirației de 
care vorbeam nu este lip-

de ternii-sită de anumite.
nări, nu se ,exercită în gol : 
natura inspirației artistice 
este ea insăși programată, 
iată de ceea ce mi-am pu
tut da seama după atiția 
ani de experiență.

— Vă rog să explicați : 
în ce constă „programarea" 
acestei presiuni a inspira
ției ?

— Eu revin în această tri
logie la temele mele dintot-

— în acest caz, despre ce 
experiență este vprba ?

— Alegerea locului des
fășurării acestui roman a 
fost determinată de faptul 
că Ardealul mi-e familiar : 
am petrecut trei ani ca elev 
la Abrud și Cristur-Odor- 
hei. în vacanțe mergeam la 
colegi t și astfel am putut 
cunoaște lumea satului ar
delean. Este vorba despre 
■un roman realist, dar pe o

Convorbire cu Marin PREDA

mai 
au 

pu- 
na-

deauna deși de fiecare dată, 
și acum, incepind să scriu 
am crezut că scriu un ro
man cu totul deosebit de 
celelalte. „Da, e ceva deo
sebit in amploarea analizei 
și a expresiei, dar revin 
teme din toate cărțile de 
după Moromeții" — mi-au 
spus lectorii din editură și 
din afară. Și cred că este 
adevărat : 'natura inspira
ției este programată. în 
sensul că scriitorul este 
chemat, îmboldit să scrie, 
totuși, ceea ce știe foarte 
bine. Ai o temă și un su
biect, iar cind începi să scrii, 
experiența ta de viață în
cepe să-și spună ■ cuvîntul, 
să se cristalizeze. Experien
ța socială și intimă a scrii
torului — iată ce exercită 
o puternică presiune asupra 
lui.

temă de mit. Natura acestui 
mit ar fi următoarea : o 
imensă majoritate a oame
nilor aspiră să fie fericiți 
prin iubire, nu în sensul 
biblic al „iubirii aproape
lui" ci în acela al împlini
rii prin iubire, care este un 
mit etern uman.

— Deci, un 
dragoste ?

— Da, este 
de dragoste. ____v___
principal, intr-un moment 
de criză își povestește exis
tența pe o durată de 20 de 
ani, din 1940 pînă in 1960.

— Revine, în alt fel, pro
babil, tema din Marele sin
guratic. Cum se reflectă 
epoca în romanul dumnea
voastră ?

— Epoca este prezentă si 
determinantă căci, așa cum 
am mai spus, romanul re-

roman de

un roman
Personajul

alist este legat de istorie, 
descrie oameni implicați in 
evenimentele vieții social- 
istorice. Or, acești oameni 
sînt chiar eroii, romanului.

— Dumneavoastră vorbiți 
de eroi in timp ce alții pre
vestesc „dispariția" perso
najului literar. Ce credeți ?

— Eu cred că personajul 
nu poate să dispară, cită 
vreme eroii mei sint oa
menii implicați în eveni
mentele vieții sociale și in
time. Personajul literar nu 
poate să dispară nici chiar 
dacă autorul ar dori pentru 
că, în ultimă analiză, el în
suși, scriind, este personaj, 
însă este probabil vorba 
despre „dispariția" perso
najului manevrat de scrii
tor, ceea ce dăunează chiar 
realismului. în orice caz 
acest gen de personaj nu 
mai are ponderea de altă
dată. Autorul scrie dorind 
să dea maximă autenticita
te personajelor care evolu
ează în ficțiune. A apărut, 
cu alte cuvinte, o nouă 
convenție în virtutea căre
ia eroul, personajul este 
mai liber în mișcările sale, 
iar cartea face impresia că 
este povestită la persoană 
întiia, chiar dacă povestește 
un autor. Aceasta este tot 
o convenție, dar născută din 
dorința de autenticitate:

C. STĂNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Deplină satisfacție, înaltă apreciere pentru rezultatele 
vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P. Bulgaria
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
spune : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală au urmărit cu senti
mente de legitimă mindrie și deo
sebită satisfacție noul dialog româ- 
no-bulgar la cel mai înalt, nivel, cu 
prilejul vizitei pe care ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria — eveniment de seamă, cu 
ample și multiple semnificații pen
tru extinderea și adincirea continuă 
a tradiționalelor relații de prietenie, 
bună vecinătate, colaborare rodnică, 
reciproc avantajoasă, dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, pentru . 
promovarea destinderii in viata in
ternațională, pentru triumful cauzei 
socialismului, păcii și progresului in 
lume.

Expresie strălucită a afirmării cu 
consecvență șț fermitate a politicii 
externe a partidului și statului nos
tru de dezvoltare și diversificare,con
tinuă a relațiilor de prietenie și cola
borare cu țările socialiste, această vi
zită, prin întreaga ei desfășurare, 
prin rezultatele cu care s-a soldat 
privind realizarea obiectivelor stabi
lite în domeniul colaborării econo
mice și tehnico-științifice, al adînci- 
rii cooperării și specializării în pro
ducție, reprezintă un strălucit exem
plu de conlucrare rodnică, între două 
țări și popoare socialiste.

Exprimindu-ne satisfacția și min- 
dria. pentru rezultatele vizitei, vă în
credințăm, mult iubite tovarășe se
cretar general, că vom milita neobo
sit pentru Înfăptuirea exemplară a 
politicii partidului și statului nostru, 
pentru transpunerea in viață a hotă- 
ririlor istorice ale Congresului al 
XII-lea al partidului, cu convingerea 
nestrămutată că aceasta este calea 
sigură a fericirii si bunăstării po
porului. a ridicării patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Vizita efectuată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria, se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R., este o nouă mărturie a 
bunelor raporturi existente între cele 
două țări, a voinței partidelor și 
statelor noastre de a dezvolta con
lucrarea fructuoasă și multilaterală 
în folosul reciproc, al cauzei socia
lismului, progresului și păcii’ în în
treaga lume.

Ne este deosebit de plăcut să adre
săm și cu acest prilej un profund și 
călduros omagiu proeminentei dum
neavoastră personalități de patriot 
înflăcărat și revoluționar, comunist 
de omenie, om politic și militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, luptător neo
bosit pentru o politică de destindere 
și pace; de colaborare și dezvoltare 
independentă a fiecărei națiuni, pen
tru creșterea prestigiului socialismu
lui în lume.

Ne exprimăm hotăfîrea fermă de 
a depune toate eforturile, întreaga 
noastră capacitate de muncă in fo
losul dezvoltării și construcției socia
liste, pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini ce ne revin din istoricele do
cumente ale Congresului al XII-lea 
al partidului, sporindu-ne astfel con
tribuția la progresul și prosperitatea 
societății noastre socialiste, la afir
marea tot mai deplină a României 
între națiunile lumii.X

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru vă exprimă, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae' 
Ceaușescu, înalta lor prețuire și re-

totul pentru a asigura politica de 
destindere internațională, de pace, de 
dezvoltare independentă a fiecărei 
națiuni.

Vă Încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae .Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii din județul Bu
zău, in frunte cu comuniștii, iși in
tensifică eforturile, in această perioa
dă de amplă activitate politică și so
cială premergătoare alegerilor de la 
9 martie, pentru' înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru a-și 
spori contribuția la înălțarea Roma
nici socialiste pe noi culmi de civilii 
zație și progres.

■în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se arată : Asemenea întregu
lui popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din aepastă parte a tarii au 
urmărit cu cel mai viu interes și pro
fundă satisfacție vizita de prietenie 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu,' ați întreprins-o în țara 
vecină și prietenă — Republica 
Populară Bulgaria.

Primirea deosebit de călduroasă și 
entuziastă, manifestările de profundă 
stimă și dragoste cu care ați fost în
conjurat, rodnicia dialogului la nivel 
.înalt dau o nouă expresie ' voinței 
'celor două partide, țări și popoare de 
a amplifica tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare in folosul re
ciproc. al cauzei păcii, înțelegerii și 
securității in Balcani, in Europa și 
în întreaga lume.

Cu sentimente de puternică mindrie

COMITETULUI JUDEȚEAN GA
LAȚI AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Rezultatele rodnice ale vizitei con
firmă incă o dată justețea politicii 
externe a partidului nostru, la baza 
căreia stau principiile deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor popoarelor, 
respectului riguros al independenței 
și suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în raporturile 
interstatale, soluționării exclusiv pe 
cale pașnică a oricăror probleme 
litigioase.

Vă exprimăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, din adîncul 
inimilor noastre, bucuria și 
ția față de modul strălucit 
în numele partidului și al 
reprezentați peste granițele tării in
teresele și năzuințele scumpe ale po
porului nostru, modul științific de a 
găsi răspuns problemelor fundamen
tale ale lumii contemporane, in. spi
ritul creării pe planeta noastră a unei 
lumi mai bune și mai drepte. In 
această perioadă de . puternică emu
lație a întregului popor, generată de 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, de apropiatele 
alegeri de la 9 martie, oamenii mun
cii din județul Galați, in frunte cu 
comuniștii, și-au sporit eforturile in 
vederea înfăptuirii neabătute a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
din acest an și din întregul cincinal.

satisfac- 
in care, 
statului.

împreună cu întreaga națiune, co
muniștii, oamenii muncii, toți locui
torii de pe aceste meleaguri ale în
floritorului Bărăgan ialomitean au

Noua vizită Întreprinsă de dumnea
voastră în Republica Populară Bul
garia, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înțelept condu
cător. patriot revoluționar, militant 
de frunte al mișcării muncitorești și 
democratice, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale, 
împreună cu tovarășa Elenă 
Ceaușescu, reprezintă p nouă expre
sie a consecvenței cu care traduceți 
in viată politica tării noastre de 
stringere a legăturilor multilaterale 
de prietenie și bună vecinătate cu 
țările socialiste — subliniază tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Vizita efectuată, convorbirile pe 
care le-ați avut și înțelegerile la 
care ați ajuns șe înscriu ca o nouă 
și remarcabilă contribuție la ridica
rea pe un plan superior a relațiilor 
noastre tradiționale, a legăturilor 
strînse dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, ceea 
ce corespunde pe deplin' intereselor 
partidelor și popoarelor român șî 
bulgar, cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in lume.

Vă âsigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
recunoștința noastră fierbinte față 
de politica înțeleaptă a partidului, 
de contribuția dumneavoastră deci
sivă in dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre se va exprima în 
fapte de muncă neobosită, anga- 
jindu-ne să nu precupețim nici un 
efort pentru a întimpina alegerile 
de la 9 martie cu noi succese, pen-

socialiste, la cauza păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționale.

în numele- tuturor celor ce v-au 
însoțit cu gindul și dragostea lor. de 
aici, din județul Sibiu, vă exprimăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, adeziunea noastră plenară fată 
de rezultatele convorbirilor purtate 
eu conducătorii Bulgariei prietene, 
față de înțelegerile la care ați ajuns 
pentru amplificarea in viitor a co
laborării și cooperării pe multiple 
planuri, cu convingerea sinceră că 
acestea se înscriu ca o nouă contri
buție remarcabilă la progresul și 
prosperitatea celor două țări și po
poare prietene.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
se arată : Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din județul 
nostru au urmărit cu vie satisfacție 
vizita ' întreprinsă de dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria, văzînd in aceasta o nouă 
expresie a consecvenței șl dinamis
mului politicii externe promovate de 
partidul și 
plificarea 
colaborare 
socialiste.

Sintem 
fructuoase 
se adaugă 
acțiuni ale . 
tru pe plan internațional, se înscriu 
ca un eveniment important in cro
nica relațiilor româno-bulgare, vor 
contribui la o și mai puternică afir
mare a principiilor ■ politicii externe 
a României socialiste, la crearea unui

mărturie a înaltei prețuiri de care vă 
bucurați pe arena mondială, pentru 
eforturile susținute și contribuția 
deosebită ce o aduceți la creșterea 
forței și influentei socialismului in 
lume, la înfăptuirea idealurilor de 
destindere, dezarmare, pace și pro
gres ale întregii omeniri.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Vaslui. în 
frunte cu comuniștii, ^vor acționa 
neobosit pentru înfăptuirea exempla
ră a planului și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă pe 
anul 1980. a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
aducindu-și în acest fel o contribuție 
sporită la înflorirea și prosperitatea 
continuă a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

statul nostru pentru am- 
relațiilor de prietenie și 
frățească cu toate țările

conștient! că rezultatele 
ale acestei noi vizite, ce 
in mod strălucit marilor 
partidului și statului nos-

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe strămoșeștile meleaguri ale jude
țului nostru au urmărit cu un deo
sebit interes și deplină satisfacție re
centa vizită întreprinsă da dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarăș.a Elena Ceaușescu. în Repu-' 
blica Populară Bulgaria, se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R. Prjn rezul
tatele sale, vizita reprezintă o nouă 
mărturie a bunelor raporturi existen
te intre cele două țări vecine si prie
tene. o expresie a Voinței comune de 
a extinde și adinei tradiționalele le
gături de prietenie si colaborare 
româno-bulgare, in folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și 
securității în Balcani. în Europa și 
în lume. Manifestările de dragoste și 
stimă cu care ați fost întimpinat in 
cursul vizitei de către oamenii mun
cii bulgari dovedesc încă o dată 
înalta prețuire și respectul de care 
vă bucurați pretutindeni, ca eminen
tă personalitate a vieții politice in
ternaționale, a mișcării comuniste și 
muncitorești.

Și cu acest prilej, toți oamenii 
muncii de pe cuprinsul județului 
Alba .— români, maghiari, germani — 
în frunte cu comuniștii, mobilizați de 
istoricele hotăriri ale celui de-al XII- 
lea Congres al P.C.R., se angajează 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să pună 
tot mai deplin in valoare energia 
minții și a brațelor, pentru a încheia 
cu bune rezultate ultimul an al ac
tualului cincinal și a'pregăti condiții
le pentru noul cincinal, fiind convinși 
că in acest fel contribuția noastră la 
dezvoltarea necontenită a avuției na
ționale va fi tot mai substanțială, 
spre fericirea poporului nostru, spre 
continua înflorire a scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

Elocventă dovadă a vitalității prieteniei tradiționale româno-bulgare, a cursului 
ascendent al colaborării reciproc avantajoase în opera de construcție socialistă

0 nouă confirmare a justeței orientărilor politicii externe a României, îndreptată 
consecvent spre întărirea colaborării țărilor socialiste, continuarea cursului 
destinderii, consolidarea păcii și securității in Balcani, în Europa și în lume

însuflețită afirmare a unității oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate 
in jurul secretarului general al partidului, a hotăririi unanime a cetățenilor patriei 
de a întimpina cu noi succese în toate domeniile de activitate alegerile de la 9 martie

■z

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii, din 
județul Bacău iși exprimă deplina 
aprobare față de rodnicele rezultate 
ale vizitei efectuate de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, împreună cu tovarășa Elena 
Ceăttșescu, in Republica Populară 
Bulgaria, se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BACĂU 
AL P.C.R.

Și de această dată, 
avute cu tovarășul Todor Jivkov, in
treaga desfășurare a vizitei au con
stituit un minunaț exempiu de cola
borare rodnică între cele două state 
socialiste, vecine și prietene, confir- 
mind din nou trăinicia și profunzimea 
relațiilor de colaborare tovărășească 
dintre popoarele român și bulgar, 
bazate pe deplina egalitate, stimă și 
respect reciproc. Apreciem câ vizita 
constituie un aport concret ia dezvol
tarea pe mai departe a colaborării 
economice și tehnico-științifice bila
terale, la progresul economic și so
cial al celor două 
timp, rezultatele 
monstrat din nou 
partidului nostru, 
lubilă dintre politica sa internă și 
externă, dinamismul și consecventa 
cu care această politică este pro
movată.

Trăim profunde sentimente de min
drie patriotică, avînd convingerea de 
nestrămutat că poziția actuală a 
României in lume, prestigiul, incon
testabil și influenta sa politică pe 
arena mondială sint indisolubil lega
te de gindirea dumneavoastră revo
luționară, de personalitatea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii române — omul care intruchi- 
pează cele mai alese virtuți ale po
porului nostru.

Exprimindu-ne profundul atașa
ment față de întreaga activitate pe 
care o desfășurați spre binele și feri
cirea poporului român, pentru cauza 
păcii și a înțelegerii intre popoare, 
vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru a vă urma 
neabătut, cu gindul și fapta. în tot 
ce întreprindeți, dind viață. în mod 
exemplar, sarcinilor ce ne revin pen
tru a spori contribuția județului nos
tru Ia înălțarea scumpei Românii so
cialiste pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

convorbirile

țări. In același 
vizitei au dă- 
justețea politicii 
legătura indiso-

cunoștință pentru rezultatele remar
cabile ale vizitei de prietenie pe care 
ați efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria, se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R., CONSILIULUI JU
DEȚEAN AL FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALIS
TE și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Această vizită repre
zintă incă un exemplu al felului cum 
trebuie să- conlucreze două țări ve
cine și prietene in scopul dezvoltării 
relațiilor economice, al colaborării 
reciproc avantajoase, al unirii forțe
lor în lupta comună pentru' progres, 
prosperitate și pace.

Considerăm, cu deplin temei, că 
această vizită de prietenie desfășu
rată intr-o perioadă în care situația 
internațională prezintă serioase mo
tive de îngrijorare, reprezintă încă o 
contribuție de seamă la împiedicarea 
agravării încordării, la asigurarea 
continuării cursului spre destindere 
și securitate în Europa și în intreaga 
lume, un aport la antrenarea in 
această acțiune de maximă însemnă
tate in viața omenirii a tuturor for
țelor progresiste.

Noua solie de pace și colaborare 
ilustrează încă o dată clarviziunea 
politică a dumneavoastră, unul din
tre cei mai consecvenți luptători ai 
contemporaneității pentru pacea și 
securitatea omenirii, pentru respec
tarea independenței, suveranității șî 
integrității tuturor statelor și po
poarelor. Vă asigurăm și de această 
dată, scumpe și iubite .tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fer
mă cu care vom continua să acțio
năm in toate sectoarele de activitate 
pentru întîmpinarea alegerilor de 
deputat! de la 9 martie cu noi și tot 
mai însemnate succese, punind astfel 
o temelie sigură pentru materiali
zarea întocmai a sarcinilor ce ne 

, revin din istoricele hotăriri ale celui 
de-al XII-lea Congres al partidului.

Toți locuitorii județului nostru au 
urmărit cu deosebită satisfacție și 
mindrie patriotică noua vizită de 
prietenie p'e care ați efectuat-o, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Populară Bulgaria și 
iși exprimă totala adeziune și deplina 
satisfacție față de convorbirile purta
te și înțelegerile realizate cu acest 
prilej, se arată in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R.

Rezultatele soliei dumneavoastră de 
prietenie constituie pentru oamenii 
muncii din județul Buzău, ca și pen
tru întregul nostru popor o puternica 
afirmare a voinței comune de a ex
tinde și adinei tradiționalele legături 
de prietenie și colaborare româno- 
bulgare. in folosul propășirii ambelor 
popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și 
securității in Balcani, in Europa și 
în lume.

Și de această dată, dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. ați fost mesagerii voinței 
ferme a poporului român de a face

-- -----

patriotică, fericiți că și de această 
dată, ați făcut larg cunoscută dorința 
fermă a poporului nostru de a trăi 
in pace și prietenie cu toate po
poarele lumii, că ați adus o nouă 'ș‘ 
deosebit de valoroasă contribuție ,1a 
amplificarea colaborării româno-bul
gare, la respectarea principiilor su
veranității, independenței, neameste
cului jn treburile interne, a renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța in relațiile internaționale, apro
băm cu toată căldura inimii conținu
tul convorbirilor și înțelegerilor con
venite. angajindu-ne. totodată, să nu 
precupețim nici un efort pentru 

a 
politici interne și internațib- 
partidului și statului nostru, 
triumful cauzei păcii, priete- 
colaborării intre toate po-

tru a da viață sarcinilor- ce ne revin 
din documentele istoricului Congres 
al XII-lea al partidului, pentru a 
face scumpa noastră patrie 
frumoasă și mai bogată.

transpunerea exemplară in viată 
întregii 
nale a 
pentru 
niei și 
poarele lumii.

Toți locuitorii județului nostru, 
români și maghiari, vă roagă să pri
miți, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. profundele lor 
sentimente de recunoștință și de
plină aprobare față de noua dum
neavoastră solie de pace și colabo
rare internațională — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R. Sîntem 
ferm convinși că și această vizită se 
înscrie ca un eveniment remarcabil 
în dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-bulgare, consti
tuind. in același timp, o prestigioasă 
contribuție la cauza păcii, a colabo
rării și înțelegerii intre popoare.

Primirea deosebit de călduroasă și 
prietenească de care v-ați bucurat, 
convorbirile oficiale purtate la cel 
mai Înalt nivel, cuvintările rostite 
pun pregnant în evidentă dorința 
României și Bulgariei de a acționa 
și pe mai departe pentru statorni
cirea unui climat de colaborare pe 
toate planurile, pentru asigurarea 
mersului Înainte pe calea bună
stării, in folosul cauzei generale a 
socialismului și independenței na
țiunilor, a păcii și colaborării libere, 
egale in drepturi a tuturor popoare
lor.

Mobilizați puternic de marele eve
niment politic din viața țării — ale
gerile de la 9 martie — oamenii 
muncii din județul nostru depun 
eforturi susținute pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, asi- 
gurindu-se. totodată, toate premisele 
pentru realizarea cu succes a im
portantelor obiective cuprinse in pla
nul de dezvoltare in profil teritorial 
pe perioada 1981—1985.

Vizita pe care ați întreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in țara vecină constituie o nouă 
expresie a voinței comune de a ex
tinde și adinei tradiționalele legături 
de prietenie și colaborare româno- 
bulgare, în folosul propășirii ambelor 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii 
și securității in Balcani. în Europa 
și in lume, se arată în telegrama

urmărit cu deosebit interes și profun
dă satisfacție noua vizită de prietenie 
pe care ați întreprins-o in Bulgaria 
socialistă. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu — .subliniază telegrama 
COMITETULUI) JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R,

Primirea călduroasă, entuziastă, ma
nifestările de dragoste și stimă la a- 
dresa poporului român, a tării, a 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și poporului 
rofnăn, reprezintă o elocventă apre
ciere de care se bucură politica tării 
noastre, prețuirea față de gîndirea și 
activitatea neobosită pe care o Uesfă- 
șurați pentru a deschide noi orizonturi 
prieteniei de nezdruncinat și colabo
rării multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre țările și popoarele 
noastre, vecine și prietene.

Vă asigurăm, scumpe și iubite to
varășe ■ secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că. alături de întregul 
nostru popor, nu precupețim nici 
un efort pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru realizarea exem
plară a mărețelor obiective și sarcini 
ce ne revin in anul 1980 și în viitorul 
cincinal, intîmpinind alegerile de la ale noastre, intre țările socialiste, in- 
9 martie cu noi fapte de muncă in 
construcția socialismului și comunis
mului pe pămintu! scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Oamenii muncii din județul Iași, 
alături de întregul popor român, au 
urmărit cu viu interes vizita de 
prietenie efectuată de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria, dind o înaltă apre
ciere noului dialog româno-bulgar, 
care deschide largi orizonturi 
borării frățești, prieteniei cu 
tradiții istorice dintre cele 
popoare, cimentată de lupta comună 
pentru libertate și neatirnare, pen
tru progres și civilizație — relevă 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Vedem în această vizită un nou și 
definitoriu moment in bogata cro
nică a legăturilor tradiționale ro- 
mâno-bulgare, o expresie a voinței 
celor două partide, țări și popoare 
de a dezvolta conlucrarea fructuoasă 
și multilaterală, in folosul reciproc 
al cauzei socialismului, păcii, înțe
legerii și securității in Balcani, in 
Europa și în hune.

Comuniștii, 
străvechi meleaguri românești 
hotăriți să stringă și mai 
rindurile 
dului, al 
tovarășe 
neze cu 
integrală 
din hotăririle Congresului al 
al P.C.R., amplificindu-ne 
contribuția la dezvoltarea și 
rirea scumpei noastre patrii, 
blica Socialistă România.

cola- 
vechi 
două

toți locuitorii acestor 
sint 

puternic 
in jurul conducerii parti- 

dumneavoastră, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu, săacțio- 
fermitate pentru realizarea 
a sarcinilor care ne revin. 

XII-lea 
astfel 
înflO- 
Repu-

mai

Comuniștii, toți oamenii muncii dirt 
județul Satu Mare, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, vă 
adresează din inimă, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urarea de bun 
venit. dih noua misiune de prietenie ' 
și bună vecinătate pe care ați între
prins-o pe pămintul Bulgariei priete
ne, exprimind intreaga adeziune la 
remarcabilele rezultate ale acestei' vi
zite. cu certitudinea că ele răspund 
aspirațiilor, popoarelor noastre, cau
zei păcii, înțelegerii, și securității în 
regiune, in Europa și in intreaga 
lume — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SATU 
MARE AL P.C.R.

Salutind rezultatele fructuoase ale 
noului dialog româno-bulgar la cel 
mai înalt nivel, dorim să vă expri
măm adinca noastră recunoștință, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea 
ce întreprindeți, cu neobosită abne
gație. in vederea continuei dezvoltări 
a prieteniei dintre cele două popoare

climat de pace și securitate tn Bal
cani, în Europa și în întreaga lume.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
întreaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, al cărui devotat și 
strălucit promotor sînteți. vă asigu
răm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom munci cu toate for
țele, vom face totul pentru transpu
nerea exemplară în viată a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Roman, convinși 
fiind că ne aducem astfel contribuția 
la înfăptuirea luminosului program 
de înflorire multilaterală a patriei.

tre toate popoarele lumii..
Pe deplin conștienți că politica in

ternă și externă a partidului și sta
tului nostru corespunde intru totul 
aspirațiilor de libertate, progres, și 
pace ale poporului nostru, cauzei edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării patriei 
noastre spre comunism, oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, de pe prosperele meleaguri săt
mărene, sînt ferm hotăriți să îndepli
nească in mod exemplar sarcinile ce 
le revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, să întimpine ale
gerile de la 9 martie cu noi și mari 
succese în toate domeniile de acti
vitate.

Alături de întreaga noastră națiu
ne,- comuniștii, toți oamenți muncii 
din județul Sibiu — români, germani, 
maghiari și de alte naționalități — 
iși exprimă profunda satisfacție și 
deplina aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați în
treprins-o în Republica Populară 
Bulgaria — relevă telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R.

tnscriindu-se ca o permanență în 
cadrul dialogului rodnic dintre 
România și Bulgaria prietenă, și 
această întîlnire româno-bulgară la 
nivel înalt reprezintă o nouă și eloc
ventă expresie a bunelor raporturi 
și a prieteniei care s-au dezvoltat 
între popoarele român și bulgar, a 
năzuințelor lor comune spre comu
nism, pace, progres și bunăstare, o 
contribuție importantă la întărirea 
prieteniei și solidarității dintre țările

Gîndurile noastre, ale comuniștilor, 
ale tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe meleagurile timișene — ro
mâni. germani, maghiari, sirbi și de 
alte naționalități — se îndreaptă cu 
aleasă stimă și prețuire, dragoste și 
recunoștință spre dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat al 
partidului și statului nostru, spre 
rodnica și neobosita activitate ce o 
desfășurați in slujba propășirii patriei 
noastre socialiste, in folosul cauzei 
socialismului și 
temporană. se 
COMITETULUI 
AL P.C.R.

Primirea deosebit de călduroasă de 
care v-ați bucurat in cursul vizitei, 
convorbirile 
reprezintă o 
aprecierii de 
înțeleaptă a 
nostru, a prețuirii față de contribu
ția dumneavoastră la promovarea re
lațiilor de prietenie intre toate sta
tele lumii, la respectarea principiilor 
suveranității și independentei națio
nale. Strins uniți in jurul gloriosului 
nostru partid comunist, vom face 
totul pentru ca actuala campanie 
electorală să însemne maxima- inten
sificare a eforturilor și capacității 
noastre creatoare in toate domeniile 
de activitate, sporindu-ne astfel con
tribuția la indeplinirea exemplară a 
istoricelor hotăriri ale Congresului, al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, la înflorirea multilaterală a 
scumpei noastre patrii, libere și in
dependente, România socialistă.

X.
Alături de' întregul nostru popor, 

comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vaslui au urmărit cu viu in
teres și legitimă mindrie vizita pe 
care dumneavoastră ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in țara vecină și prietenă. 
Republica Populară Bulgaria și iși 
exprimă deplina satisfacție și înalta 
prețuire față de rezultatele rodnice 
ale acesteia — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VAS
LUI AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

tn ospitalitatea de care v-ați bucu
rat pe tot parcursul vizitei, in ma
nifestările de profundă stimă și cor
dialitate cu care ați fost înconjurat 
pretutindeni în țara vecină și prie
tenă, noi vedem o nouă și elocventă

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vîlcea au luat cunoștință cu 
vie satisfacție și profundă mindrie 
patriotică de rezultatele vizitei pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați făcut-o, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria — subliniază telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VlLCEA 
AL P.C.R.

Prin rezultatele săîe, prin climatul 
în care s-a desfășurat, vizita dum
neavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, reprezintă o nouă do
vadă a hotăririi partidului și statului 
nostru de a face totul pentru dez
voltarea necontenită a raporturilor de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, ca de altfel și cu-ță
rile in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, in scopul destinderii și 
colaborării, păcii și progresului so
cial.

Aprobînd întru totul rezultatele vi
zitei. fiind profund recunoscători 
pentru tot ceea ce faceți spre bineie 
și prosperitatea României, vă În
credințăm, mult stimate tovarășe-se
cretar general, că oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, puternic însu
flețiți de minunatul dumneavoastră 
exemplu de dăruire și abnegație re
voluționară, vor munci cu intreaga 
lor capacitate și putere de muncă 
pentru înfăptuirea neabătută a istori
celor hotăriri ale Congresului al XII- 
lea al Pârtidului Comunist Român, 
sporindu-și astfel contribuția la trans
punerea in viată a politicii interne și 
externe a partidului și..statului, nos
tru, la ridicarea . Rom'âmei-.pe noi 
trepte de progres. și civilizație.

Consiliul de conducere al MINIS-1 
TERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, 
dind glas gindurilor și sentimentelor 

1 de profundă afecțiune și recunoș
tință ce vi le poartă armata țării, iși 

' 'exprimă via satisfacție pentru rezul
tatele vizitei de prietenie pc care ați 
efectuat-o. impreună cu tovarășa 

' Elena Ceaușescu. in țara vecină și 
prietenă Republica Populară Bul
garia — se arată intr-o altă tele
gramă.

Rezultatele acestei vizite ilustrează 
consecventa cu care România socia- 

’ listă, dumneavoastră personal transpu- 
neti in viață orientările Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea activă a 
cooperării, întărirea colaborării și 
solidarității cu toate țările socialiste, 
constituie un aport valoros la cauza 
politicii de destindere, colaborare șl 
pace, la înfăptuirea securității in 
Europa, la transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii trainice, a bunei 
vecinătăți. înțelegerii și conlucrării.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
tovarășe comandant suprem, că mi
litarii armatei noastre vor face in 
continuare totul pentru a înfăptui 
exemplar politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, mi
siunile incredințate.

cauzei 
păcii in lumea con- 
spune in telegrama 
JUDEȚEAN TIMIȘ

rodnice la nivel înalt 
elocventă expresie a 
care se bucură politica 
partidului și statului

In telegrama trimisă de colecti
vul COMBINATULUI SIDERURGIC 
CĂLĂRAȘI se arată : Comuniștii, 
întregul personal muncitor de la 
Combinatul siderurgic Călărași, noua, 
cetate de oțel a Bărăganului ialomi- 
țean, au urmărit cu profund interes 
și deplină satisfacție vizita de prie
tenie pe care ați efectuat-o. împreu
nă cu tovarășa. Elena Ceausescu, in 
Republica Populară Bulgaria, tară de 
care ne leagă vechi și bogate tradiții 
de prietenie și colaborare, comunita
tea de teluri și interese.

Permiteți-ne să folosim acest pri
lej pentru a vă asigura pe dumnea
voastră, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale, comunistul de 
omenie; care și-a pus întreaga viață 
in slujba idealurilor păcii și socialis
mului, că vom face totul ca unitatea 
noastră să producă, așa cum ne-ați 
cerut-o de fiecare dată, oțel de cea 
mai bună calitate, la parametrii teh- 
nico-economici proiectați.

Alături de întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din între
prinderea noastră au urmărit cu deo
sebită satisfacție și profundă min
drie patriotică vizita de prietenie pe 
care, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o in țara 
vecină și prietenă Republica Popu
lară Bulgaria — subliniază telegrama 
colectivului de la ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII Șl 
BUCUREȘTI.

Primirea cordială cu 
bulgar v-a întimpinat 
vizitei constituie o expresie elocven
tă a prieteniei și colaborării tradi
ționale dintre popoarele român și 
bulgar.

Ne angajăm să muncim cit mai 
rodnic, mal productiv, să sporim efi
cienta economică prin masiva pro
movare a noului, să putem raporta 
partidului, dumneavoastră personal, 
importante realizări in cinstea alege
rilor de la 9 martie, intărind astfel 
votul nostru cu puterea faptelor — 
fapte de munc.ă. de hărnicie și ini
țiativă. spre gloria și măreția scum
pei noastre patrii.

TRICOTAJE

care poporul 
de-a lungul
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între o imagine și alta-cinci ani
PRIN INFĂ P TUIRI - O VIA ȚĂ

CLUJ-NAPOCA
Cartierul Mdndștur

ACUM CINCI ANI

Acum cinci ani... Nu pare 
mult. Deloc nu pare mult 
dacă e să judecăm lucrurile 
prin simpla scurgere a zile
lor, lunilor, anilor. Vă a- 
mintiți ? Parcă ieri a fost 
9 martie 1975 (trecutele ale
geri pentru Marea Adunare 
Națională). Des, chiar foar
te des facem constatarea 
că astăzi, la noi-, timpul 
trece extrem de repede.

Vă oferim, în grupajul de 
fată, încă un prilej de a 
reflecta asupra densității 
anilor pe care îi trăim. Cum 
vedeți, fotografiile sînt gru
pate două cîte două. Privi- 
ți-le cu atenție pe cele care 
vi se par, în prima clipă, 
vechi, chiar foarte vechi. 
Ele pot să pară foarte 
vechi numai celor care nu 
trăiesc în orașele respecti
ve, la Cluj-Napoca, la Ba
cău, la Botoșani. Pentru că 
cel puțin unora dintre lo
calnici li se vor părea re
cente ( locuri familiare, de 
zeci și zeci de ani neschim
bate... Că parcă ieri au fost 
și au văzut un film la fos
tul cinematograf „Tineretu
lui" de, pe „strada mare" a 
Bacăului ; parcă ieri au tre
cut pe lingă acele căsuțe 
din • Mănășturul Clujului ; 
parcă ieri au avut nu știu 
ce treabă prin acea margi

ne de oraș, pe strada Pri
măverii (cu locuințe mo
deste și cu maidane) din 
Botoșani... Ei bine,- acest 
ieri a fost acum cinci ani 
și, intr-adevăr, nu e mult 
•de atunci...

E l'oarte mult totuși ! E 
mult prin consistenta pe 
Care a dobindit-o aici, ca 
peste tot in România, 
timpul. în acești cinci ani, 
exact pe acele locuri, cum 
o dovedesc și fotografiile 
noastre, a apărut altceva, 
cu totul altceva, într-atît 
de ; diferit față de ceea 
ce a fost, îneît pare de 
necrezut. Parcă și au
zim exclamația : „Dar cind 
•au avut timp să apară toa
te astea ?“.

.Șă . medităm pe rind la 
fiecare dintre aceste pe
rechi de fotografii.

Mănăștur, un fost și ac
tual cartier al municipiului 
Cluj-Napoca. Tot cartier se 
numea și cînd arăta ca în 
fotografia de acum cinci 
ani, după cum cartier i se 
spune și acum cînd arată ca 
in Imaginea de mai sus. 
Spuneți și dumneavoastră 
dacă e drept să se numeas
că la fel. Mănășturul a de
venit „celebru" Ia Cluj-Na
poca, in urmă cu trei dece
nii și jumătate cind, in

r BOTOȘANI
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timpul luptei partidului și 
a clasei muncitoare din 
România pentru democra
tizarea tării, cițiva expo- 
nenți ai reacțiunii (care ți
nuseră și încă mai voiau 
să țină cartierul intr-o mi
zerie neagră) au pus la in
trarea in cartier o placă 
de scinduri pe care au 
scris : „Pin-aci democrație, 
de-aci-ncolo Mănăștur !“. 
împotrivire zadarnică, pen
tru că, așa cum limpede se 
vede, democrația socialistă, 
sub forma ei materială a 
bunăstării și a civilizației, 
a pătruns glorioasă in Mă
năștur, ca pește tot in 
România. Și iată citeva 
date concrete despre Mă
nășturul din acest sfirșit și. 
in același timp, inceput de 
legislatură. în ultimele două 
cincinale s-au construit aici 
trei microraioane cu un to
tal de 20 000 de apartamen
te (deci pentru mai mult 
de 60 000 de locuitori, adică 
pentru-, populația • unui oraș 
nu dintre cele fnai mici). 
Cartierul este impînzit cu 
o vastă rețea comercială și 
de servicii pentru populație, 
nouă și ea. S-au construit 
școli, dispensare, oficiu poș
tal, creșe și grădinițe, e in 
curs de construcție un ci
nematograf... Mutindu-se nu

ACUM CINCI ANI

numai într-un cartier nou 
(cu nume, și cu faimă ve
che), ci, pur și simplu, 
într-o nouă eră a modului 
și condițiilor lor de viată, 
se bucură de toate acestea

cetățeni români, maghiari 
și de alte naționalități. 
Care, desigur, nu pot să nu 
mediteze la ce s-a intim- 
plat numai in ultimii cinci 
ani din 'viața lor...

AGENDĂ ELECTORALĂ
Azi se încheie în întreaga farâ

Desemnarea candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
pentru alegerile de la 9 martie
® Au fost desemnați peste 120 000 candidați O In peste 
90 la sută din numărul circumscripțiilor s-au depus cîte 
2 și 3 candidaturi • Mîine încep întîlnirile dintre candi

dați și alegători
In toate circumscripțiile electorale din țara se încheie astăzi acțiu

nea de desemnare a candidaților Frontului Democrației și Unității Socia
liste pentru alegerile de deputați in Marea Adunare Națională, consiliile 
populare județene, municipale, orășenești și comunale.

In cadrul adunărilor cetățenești din cele 62 141 circumscripții - cu 
10 745 mai multe decit la precedentele alegeri din 1975 - au fost desem
nați peste 120 000 candidați, din rindul cărora urmează să alegem la 
9 martie pe cei 369, deputați în Marea Adunare Națională, 4 628 deputați 
în consiliile populare județene, 3 177 deputați în consiliile populare mu
nicipale, 4 388 deputați în consiliile. populare orășenești și 49 579 deputați 
în consiliile populare comunale.

De remarcat că în peste 90 la sută din circumscripțiile electorale - 
față de numai 78 la sută la alegerile de acum cinci ani — au fost depuse 
cîte 2 și 3 candidaturi.

De mîine vor incepe întîlnirile între candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru alegerile de la 9 martie și alegători.
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în cea de a doua pereche 
de fotografii puteți vedea, 
aproape din același unghi, 
imaginea aceleiași străzi 
din Bacău la o distantă de 
numai cinci ani. în cit timp

s-a construit porțiunea de 
stradă așa cum arăta ea in 
urmă cu cinci ani ? Cit 
timp le-au trebuit trecute
lor regimuri ca să „înalțe" 
un asemenea „centru de

oraș" ? Răspunsul bătrîni- 
lor băcăuani : multe și 
multe decenii. Ce fel de 
orașe construim noi acum 
și in cit timp ? Răspunsul, 
pe care-1 cunoașteți 'prin 
înseși realitățile vieții dum
neavoastră, ne relevă ex
traordinara forță construc
tivă a socialismului. Și ne 
îndreptățește să putem visa 
la mai mult. Date concrete 
despre „strada principală" 
a Bacăului, în ultimii cinci 
ani : de-a lungul ei s-au 
construit noile cartiere de 
locuințe „Cornișa Bistriței", 
„Republicii", „Victor Ba- 
beș", care împreună cu car
tierele noi „Letca", „Mil- 
cov", „Cremenea" și „1 
Mai" totalizează -17 300 apar
tamente, la care se vor 
adăuga, pină la sfîrșitul 
acestui an, încă 5 000. Lo
cuințele nou construite 
adăpostesc acum o popu
lație egală cu populația 
Bacăului din 1963. Bacăul 
este încă un uriaș șantier. 
Alte și alte noi cartiere vor 
înfrumuseța, nu peste mult 
timp, orașul.

Cea de a treia pereche de 
fotografii înfățișează punc
te de referință, la distanța 
de cinci ani, pentru aceeași 
margine de Botoșani. Stra

Ample manifestări politico-educative, de popularizare 
a realizărilor actualei legislaturi

ALBA : Peste 100 000 de parti- 
cipanți la adunările pentru 

depunerea candidaturilor
în cursul zilei de vineri s-au în

cheiat depunerile de candidaturi de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și consiliul popular jude
țean. Au fost, de asemenea, depuse 
candidaturile de deputați intr-un 
număr de 74 consilii populare, oră
șenești și comunale. La adunările 
alegătorilor care au avut loc pină 
în prezent au participat mai bine 
de 100 000 cetățeni — români, ma
ghiari, germani. Cu prilejul adună
rilor, oamenii muncii au evidențiat 
marile transformări înnoitoare pe
trecute în actuala legislatură pe 
meleagurile județului, hotărîrea lor 
de a înfăptui bogatul program de 
activitate al viitoarei legislaturi 
elaborat pe baza hotăririlor Con
gresului al 'XII-lea al partidului, 
pentru continua înflorire economică 
și socială a tuturor localităților. 
(Ștefan Dinică).

ARGEȘ : Tipărituri electorale
Comitetul județean de partid 

Argeș a editat mai multe tipă
rituri, intre care : „Forța trans
formatoare a industrializării socia

liste", „Amplu program de dezvol
tare și modernizare a agriculturii", 
„Noua primăvară a satului argeșean", 
„învățămînt, cultură, artă, ocrotirea 
sănătății", „Pentru bunăstarea și 
fericirea omului", „România — me
sager al păcii, cooperării si destin
derii internaționale" și un „Docu
mentar in sprijinul muncii politice 
de masă în campania electorală". 
Broșurile evidențiază marile reali
zări obținute de oamenii muncii din 
județul Argeș .in actuala. legislatură 
în toate domeniile de activitate, și 
prefigurează perspectivele și mai 
luminoase deschise de cincinalul 
viitor. (Gh. Cirstea).

TULCEA : Omul și nevoile 
sale în centrul preocupărilor

Comitetele județean și municipal 
de cultură și educație socialistă 
Tulcea au organizat la Casa tine
retului din Tulcea. în întîmpinarea 
alegerilor de la 9 martie, o dezba
tere pe tema : „Grija fată de om 
și nevoile sale, reflectată în Pro- 
gramul-directivă de creștere a ni
velului de trai în perioada 1981— 
1985 și ridicarea continuă a calită
ții vieții". Au participat activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
Organizațiilor Frontului Democrației

și Unității Socialiste, și numeroși 
oameni ai muncii din municipiul 
Tulcea. Dezbaterea a fost urmată 
de un program artistic, susținut de 
formații laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României". (Ne- 
culai Amihulesei).

BUCUREȘTI : Acțiuni organi
zate de Muzeul de istorie

„Bucureștiul — ieri și astăzi". 
Sub acest generic, Muzeul de 
istorie a municipiului București 
a inițiat un program de manifes
tări cultural-educative dedicat ale
gerilor de la 9 martie. La cluburile 
unor mari întreprinderi — „23 Au
gust", „Grivița roșie". întreprinde
rea de mașini-unelte și agregate — 
în școli și case de cultură au fost 
vernisate expozițiile documentare 
„Bucureștiul pe coordonatele con
temporaneității socialiste" și „Stră
buna vatră a Bucureștilor". Expu
neri intitulate „Cartiere noi in vechi 
vetre istorice", simpozionul „Calea 
Moșilor — trecut și perspective", 
filmul documentar „Colentina-Pe- 
tricani" ilustrează profundele trans
formări înnoitoare pe care le-au 
ouhoscut marile cartiere în anii 
construcției socialiste, viitorul chip 
al Capitalei țării. (Silviu Achim).

(Urmare din pag. I)

numai un an. Ce să 
vă mai spun ? Totul 
este foarte frumos și 
nou...

— Observ că toate 
marile evenimente din 
viața dumneavoastră 
s-au petrecut in ulti
mii cinci ani : căsăto
ria, nașterea fetiței, 
acum noul aparta
ment...

— Da. Au fost ani 
foarte buni pentru noi. 
Avem motive să fim 
mulțumiți. La anii 
noștri...

— Cîți aveți ?
— Eu. 22, iar soțul — 

24... Ziceam că la anii 
noștri ce-ți poți dori 
mai mult ?

Repetăm vizita și la 
vecini, la apartamen
tele 117 și 116, unde 
locuiesc familiile lui 
Vasile Andronic și 
Ion Grecu, ambii de 
la șantierul naval. 
Bucurii asemănătoare, 
împliniri aproape iden
tice, satisfacție față 
de tot ceea ce ultimii 
ani le-au adus în via
ta lor și a familiilor 
lor. Temeiuri ale vo
turilor lor de la 9 mar
tie*

da se numea ...a Primăve
rii, deși reprezenta, de fapt, 
toamna unei epoci. Fosta 
străduță a devenit acum 
cartier (și termenul iarăși 
mi se pare impropriu) și)se 
numește (acum pe bună 
dreptate) al Primăverii. 
Mai concret : acum cinci 
ani și-au făcut apariția pe 
strada Primăverii două 
șantiere pentru construcții 
de locuințe. în mai pu
țin de cinci ani, cei 1300 
de constructori au ridicat! și 
predat locuitorilor orașului 
5 000 de apartamente noi, 
două școli generale cu cite 
24 de clase, o grădiniță, o 
creșă, complexe comerciale, 
alte diverse magazine, un 
restaurant, o cofetărie, 
străzi modernizate, intr-un 
cuvint, tot ce se cuvine pen
tru o viață cu adevărat ci
vilizată, demnă, confortabi
lă a 15 000 de oameni. 
Căci am vorbit numai 
despre ce s-a înfăptuit, in 
ultimii cinci ani, doar in
tr-un colț al Botoșanilor...

...Și doar în trei orașe ale 
României socialiste. Restul, 
din ce știți (și știți destple 
lucruri — noile realități se 
află sub ochii tuturor), 
completați dumneavoastră.

Mihai CARANFIL

foarte buni
...Vizitînd familiile 

numite mal sus, în 
fiecare locuință ne-au 
intîmpinat și cite unul, 
doi și chiar.’ trei ținci. 
Motiv de a ne depla
sa la „starea civilă" 
pentru a vedea cum 
stăm cu copiii la Ga
lați.

— Stăm bine. ne 
spun Ioana Toader și 
Aneta Scintei de la 
„nașteri". Sîntem abia 

.în februarie și am și 
înregistrat copilul 800 
al anului...

Și, după ce ne co
munică informația de 
mai sus, funcționarele 
de la „nașteri" ne mai 
furnizează una. de an
samblu. Imaginați-vă, 
astfel, un oraș de 
40 000 locuitori, în care 
cel mai vîrstnic „ce
tățean" numără cinci 
ani, iar cel mai tînăr
— cîteva zile. Orașul 
acesta suprapuneți-1 
peste harta Galațiului. 
Pentru că atîția copii
— peste 40 000 — au 
văzut aici lumina zilei 
între anii 1975—1980. 
în aceeași perioadă — 
completează Mihaela 
Costianu și Florica 
Costin de la „căsăto
rii" — au spus „da"

în fața ofițerului stă
rii . civile din Galați 
14 675 perechi. Ultima 
cifră coincide aproape 
exact cu numărul a- 
partamentelor con
struite in municipiul 
Galați in anii actualei 
legislaturi, adică pes
te 15 000.

Viitorul Galațiului 
se prefigurează pe cit 
de luminos, pe atit de 
sigur și trainic. Fireș
te, lucrurile menite să 
dureze nu se fac ușor. 
Se vor cere eforturi 
sporite și pentru ridi
carea celor 26 000 de 
noi apartamente din 
viitorul cincinal. și 
pentru darea în func
țiune a marilor obiec
tive siderurgice, ca și 
altor unități economi
ce. ori pentru moder
nizarea celor vechi. 
Toate au drept finali
tate omul, bunăstarea, 
plinătatea vieții sale. 
Avînd această profun
dă convingere, locui
torii Galațiului .acțio
nează cu dăruire și 
hărnicie pentru tradu
cerea în viată a poli
ticii partidului — op
țiune a faptelor, pe 
care o va întări votul 
lor de la 9 martie.
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Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea | 
ii valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiți, prindeți și stîrpiți 
„ROZĂTORUL"!

I
i Greu la deal cu

I

i
I

I
I

I

săniuța
După ce a coborit din autobu

zul care-l aducea de la Iași, Ale
xandru Comăniță, din comuna 
Miroslăvești. om in virstă, a por
nit-o pe jos spre casă. N-a apu
cat să facă doi pași că și-a rupt 
un picior „cu care — ne scrie 
el — călcasem, pesemne, intr-o 
secătură". Pesemne, intr-o... 
groapă. Văzindu-l, un grup de 
copii, aflați cu săniuțele in apro
piere, i-au sărit in ajutor și l-au 
suit pe o sanie mai mare. Doi 
kilometri buni au trebuit să-l 
urce cu sania pe dealuri, pină 
la casa lui. Fapt pentru care ce
lor trei Mihăiță, trei Ionel șl 
trei Gheorghiță. plus Mariana șt 
Liliana, toil din clasele a V-a și 
a Vl-a, omul le 
ceastă cale cele 
mulțumiri.

aduce și pe a- 
mai călduroase
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terotehnică ? 
..teros’" în

de...", „a te 
nostru a te 

sensul de a

— Sinteți directorul Centrului de 
cercetări terotehnice. De ce se nu
mește așa? Ce înseamnă

— In limba greacă 
seamnă „a avea grijă 
îngriji de...“. In cazul 
îngriji de tehnică în
găsi soluțiile cele mai eficiente și 
economice pentru a asigura buna 
funcționare a tuturor mijloacelor teh
nice. îmbunătățirea fiabilității siste
melor și crearea de tehnologii mo
derne de recondiționare. Terotehnică 
înseamnă, de fapt, înlăturarea opera
țiunilor de reparații prin prelungirea 

aduratei de serviciu 
sint supuse intens 
procesului de 
uzură. Sintem sin
gura unitate de 
profil in domeniul 
cercetării, proiee- 

transferu- 
tehnologic 
recondițio- 

pieselor

unor piese care

— Și un exemplu concret, vă rog.
— O asemenea tehnică de vîrf a- 

sigură, de pildă, mărirea de 20 de ori 
a duratei de lucru a unor supape pen
tru instalații chimice. Un arbore cotit, 
de motor diesel, poțite fi recondițio
nat prin metalizare oxiacetilenică sau 
arc electric care să asigure, intr-un 
mod foarte economic, obținerea cali
tății unei piese noi. Deci, cu citeva 
suie de lei. un arbore cotit (care 
acum se aruncă) poate fi readus la 
nivelul unei piese noi, care costă 
5 000 lei valută. Dar putem să facem 
ca acest arbore cotit să nu se mai 
uzeze dacă depunem (la suprafața

condiționat prin metalizare, a însem
nat o economie de peste 1 milion lpi). 
fie că este vorba de numeroase piese 
mici, cu un grad avansat de uzură 
(costul recondiționării unei fuzete de 
autobuz este de 50 lei, economlsin- 
du-se astfel circa 3 200 lei, cit costă 
piesa respectivă), pe. întreaga econo
mie tehnicile de recondiționare pot 
contribui la realizarea unor impor
tante economii.

— Am reținui că Centrul de cerce
tări terotehnice are o bancă de teh
nologii. Cit de „bogată" este și la ce 
categorii de piese se referă ?

— Pentru fiecare reper putem asi
gura tehnologia adecvată, aparatura 
și materialul de acoperire, indicind 
detaliat in planul de operații — caie
tele de tehnologii — procedeul de ur
mat. în aceste caiete de tehnologii 
sint trecute, toate operațiile secundă 
cu secundă, normate ca material și 
timp, incit dacă se respectă întocmai 
procedeul, noi garantăm calitatea pie
selor recondiționate, care este cel 
puțin Ia. nivelul pieselor noi.

nîcile elaborate de unitatea noastră 
au fost testate, verificate in exploa
tare și omologate și că le stăm la 
dispoziție pentru orice problemă in 
acest domeniu.

— tn ce constă contribuția specia
liștilor români, participarea lor la 
programele internaționale O.N.U.D.l. 
și P.N.U.D. ?

— Așa cum spuneam, la noi pro
gramul de recondiționări a fost ini
țiat incă din anul 1974 cu sprijinul 
C.N.Ș.T., in colaborare cu P.N.U.D. 
și O.N.U.D.l. Programul iși propune 
un transfer al tuturor tehnologiilor 
realizate pe plan mondial cu adapta
rea specifică, la condițiile noastre, in 
așa fel incit în termenul cel mai 
scurt posibil, toate întreprinderile din 
țara noastră să beneficieze de toate 
documentațiile existente, pe plan 
mondial. .0 piesă poate fi recondițio
nată in mai multe feluri, mai econo
mic sau mai puțin economic, iar 
rostul nostru este de. a căuta perfec
ționarea continuă a tehnologiilor cu 
soluții tot mai economice.
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N-a fost glumă.
Nu mică i-a fost mirarea lui 

Gheorghe Ciobanu, din Bucu
rești, cind, abia ajuns la. serviciu, 
colegii l-au intimpinat astfel:

— Unde ți-e portmoneul ?
— Cum unde ? — a făcut el 

mirai, tn buzunar.
Nu cumva l-ai pierdut 1

— Ce v-a apucat ? Vă țineți 
de glume ?

Nu era o glumă. Dimineața, in 
drum spre locul de muncă, 
Gheorghe Ciobanu a intrat pen
tru citeva cumpărături la maga
zinul „Alimentara" din Calea 
Dudești nr. 46. Aici, din neaten
ție, și-a pierdut portmoneul in 
care avea actele și 1 300 lei. Vin- 
zătoareă Gina Stanciu a găsit 
portmoneul și l-a predat ime
diat responsabilului unității. 
Printre acte, acesta a aăsit și 
numărul de telefon, anuntin- 
du-i pe colegii păgubașului. Si 
uite așa, G.C. a aflat că-și gă
sise actele și banii înainte 
de a ști că le... pierduse.

Vînătoreascâ... 
pe invers

George Văsiescu — paznic de 
vinătoare pe raza comunei Le- 
rești-Argeș ; Ion Marin — teh
nician silvic ; Aron Nicoară — 
pădurar : Cezar Neguș — șef de 
grupă de vinătoare. Cei patru, 
plus doi pensionari, tot țintași 
pasionați, au plecat la o vină
toare de mistreți, organizată cu 
acte in regulă, urmind ca „tro
feele" să le predea unde trebuie. 
Au avut noroc, doborind patru 
mistreți. Iată insă că le-a venit 
ideea să împartă carnea intre ți.- 
Zis și făcut. Pentru a șterge orice 
urmă, au îngropat resturile in 
pămint. întrebați de... sănătate,' 
au luat-o „vinătorește", dar pe 
invers ;■

— Erau niște mistreți atit de 
prăpădiți și de costelivi, incit 
i-arn îngropat de milă...

Pe bună dreptate, nimeni nu 
i-a crezut.

Gestionar 
„milos"
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Ora 8,30 dimineața, la brase
ria din comuna Căuas (Satu 
Mare). Gestionarul Gheorghe 
Molnar vindea băuturi alcoolice, 
deși legea interzice acest lucru 
înainte de ora 10. Prins cu 
„musca pe foi", gestionarul a 
incepilt s-o scalde : ba că in 
pahar nu era țuică, ci...- apă, ba 
că era. totuși, țuică; dar nu de 
la el. ci servise doar cu... mate
rialul clientului. Văzind că nu-i 
chip s-o scoată la capăt, gestio
narul a adus un argument for
te : „Cind văd cite un client 
care moare de nerăbdare, mă 
rabdă, pe mine inima să-l las să 
se perpelească pină la ora 101 
Zău că mi-e milă de el și-i mă
sor și eu o tărie-două..."

Cum și amenda va fi tot pe 
„măsura"... milei sale.

Trebuia 
să i se întimple...

— De ce nu te-apuci și tu 
de-o meserie ca lumea ?

— De-aia !
— Vezi să n-o pățești. Din ce 

trăiești ?
— Ce te privește ?
După repetate dialoguri ase

mănătoare cu prieteni, cu rude 
și cunoscuți. Alexandru Bica 
din. Turda, in virstă de 20 de 
ani. a poposit la Tg. Mureș. Aici, 
intrind in magazinul „Romarta", 
profitind de aglomerație, de 
neatenția de-o clipă a vinzătoa- 
rei și de iuțeala lui de mină. a. 
înșfăcat dintr-un sertar un teanc 
de bani. Dar cind s-o zbugheas
că pe ușă — ne informează 
Mircea Pașca. de la Procuratura 
județului Mureș — a fost prins 
de cumpărători. „Teancul" de 
bani înșfăcat era de fix 10 000 
lei. Fix doi ani și jumătate i-a 
dat și instanța de judecată.

în contul 
lui Bachus

I
i
I

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
i

— Păzea ! Vezi să nu-ti cadă 
ceva-n cap !

— Ce faci, omule ? Confunzi 
geamul cu ușa ?

Degeaba strigau trecătorii de 
pe strada Năsăudului din Bis
trița spre etajul al doilea al 
unul bloc, de la fereastra căruia 
zburau in stradă tot felul de lu
cruri aflate in... casa omului. 
La fata locului au sosit și oa
menii legii, care au urcat la eta
jul cu pricina să vadă despre ce 
e vorba. Acolo, cetățeanul MC., 
care zăbovise cam mult in com
pania lui Bachus. stăruise un 
scandal de pomină, incepind 
să-și scoată casa pe... fereastră. 
Oamenii legii i-au adus lucrurile 
înapoi din stradă, dar nu pe 
gratis : în contul lui Bachus.

I
I

I
I
I
I

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

I

tării și 
lui 
pentru 
narea 
uzate,

— Prin 
colectivul 
ocupă de 
me de cea 
stringentă actua
litate și răspunde 
foarte concret 
unor cerințe pre
văzute in recen
tul Decret al Con

stat 
la re- 
și va- 
resurselor

urmare, 
dv. se 
proble- 

mai

UN FEL DE „SALVARE" A PIESELOR UZATE
LA CARE ÎNTREPRINDERILE NU PREA FAC APEL

Centrul de TEROTEHNICĂ - singura unitate de cercetare și inginerie 
tehnologică specializată în recondiționări — pare să fie mai bine cunoscut 

de colaboratorii de peste hotare decît de întreprinderile noastre

materiale re-

siliului de 
cu privire 
cuperarea 
lorificarea 
folosibile...

— în adevăr. Pentru realizarea a- 
cestor prevederi, practic, in fiecare 
întreprindere, in fiecare unitate eco
nomică unde există mașini și utilaje 
fabricate fie în țară, fie in străinătate 
trebuie găsite soluții adecvate pentru 
rcconditionarea pieselor, utilajelor. 
Or, noi putem oferi aceste soluții.

— Cu ce a contribuit colectivul dv. 
pină acum la dezvoltarea cercetări
lor aplicative în domeniul recondi- 
ționări.lor ?

— Centrul de cercetări terotehnice, 
înființat in anul 1974 la propunerea 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a elaborat, pe baza pro
gramului da cercetare, tehnologii mo
derne, originale. De asemenea, în ca
drul unor programe internaționale, în 
colaborare cu P.N.U.D. și O.N.U.D.l., 
colectivul nostru a realizat o serie 
de tehnologii bazate pe cele mai noi 
cunoștințe pe plan mondial. Centrul 
oferă, odată cu tehnologia, echipa
mentul și materialele necesare, asigu- 
rind concomitent calificarea rapidă in 
tehnicile de recondiționare. Este vor
ba atit de tehnici care nu ar trebui 
să lipsească din nici un atelier (re- 
condiționări fie prin sudură, fie prin 
metalizare), dar și de tehnologii de 
vîrf necesare în cazul unor piese 
care, de pildă, se corodează toarte 

y^repede.

Convorbire cu dr. ing. Leonid ISTRATE

piesei) in jet de plasmă, material cu 
o calitate superioară, metalului din 
care este făcută piesa.

de recondiționare
care este făcută

— Tehnologiile 
se învață greu ?

— Noi inițiem cursuri de calificare 
pe perioade scurte de una pină la 
două săptămîni. Procedeele sint sim
ple dacă sint învățate corect și pot fi 
realizate in timp relativ scurt. De 
pildă, operațiunile de recondiționare. 
prin metalizare, a unui rotor de 
tramvai, se desfășoară în aproxima
tiv 30 de minute. Respectarea' întoc
mai, cu maximă conștiinciozitate, a 
disciplinei tehnologice de recondițio
nare conferă piesei o rezistentă cel' 
puțin egală cu a celei noi. Și astfel, 
cu circa 300 Ici (costul recondiționă- 
rii) sc obține un rotor la fel de bun 
ca cel nou. al cărui cost este de 
14 055 lei. Cu toate că avem pro
cedeul care asigură piesei recondițio
nate calitățile unei piese noi., anual 
se aruncă, in țară, mii de asemenea 
rotoare, piese care conțin cantități 
însemnate de sîrmă de cupru, mate
rial de import deci.

Eficienta pe ansamblu a activității 
de recondiționare este impresionantă 
dacă luăm in calcul numărul mare de 
piese care pot reintra în circuitul e- 
conomic. Fie că. este vorba de o sin
gură piesă (de exemplu, rotorul pen
tru motorul electric de 4 200 kW, re-

Avem tehnologii de recondiționare a 
pieselor uzate pe grupe de produse, 
iar Ia fiecare grup avem specificate 
toate reperele care pot fi recondițio
nate. Deci, avem soluții pentru toate 
reperele din componenta utilajelor 
care există în dotarea unităților. Co
lectivul nostru are sarcini precise in
cluse într-un program național de 
cercetare cu privire la realizarea, îm
bunătățirea și extinderea tehnologii
lor de recondiționare, program coor
donat de C.N.Ș.T. Dar unitatea noas
tră poate elabora, la cererea între
prinderilor, orice tip de tehnologii de 
recondiționare, pe baza băncii de teh
nologii existente.

— Cile din tehnologiile existente 
se aplică ?

— Problema nu este „cîte“. ci în ce 
proporții. Se aplică toate, dar la o 
scară foarte redusă.

— Care. credeți că este cauza ?
— în multe Întreprinderi, paralel 

cu rezolvarea prin forțe proprii, în 
bune condiții, a recuperării unor piese 
s-au constatat și cazuri de rebuturi 
sau de calitate inferioară a piesei 
recondiționate .față de cea nouă, ceea 
ce a dus la descurajarea colectivelor 
respective și Ia o atitudine rezervată 
față de extinderea acestor tehno
logii. Dorim să informăm prin zia
rul dv. pe toți cei interesați că tch-

Sistematizarea și elaborarea unor 
tehnologii de recondiționare intr-un 
mod original, în concepție româneas
că, a făcut ca proiectul nostru să fie 
o contribuție la programul interna
țional. Este o recunoaștere a capa
cității noastre tehnice și înseamnă că 
am ajuns într-un stadiu cînd putem 
acorda la rîndul nostru asistență teh
nică in diferite țări, in acest sector 
de activitate. Dealtfel, sintem vizi
tați de specialiști din diferite țări 
care se preocupă de a studia și în
văța tehnologiile realizate de noi.

— Și din fără citi au venit la spe
cializare ?

— De ordinul 
4 ani. In orice 
cerințe.

Avefi cereri multe din 
întreprinderilor ?

— Față de economiile mari 
le-ar putea realiza întreprinderile, 
cererile sint destul de modeste. Cei 
care au apelat la noi s-au convins de 
eficiența recondiționărilor. De pildă. 
I.T.B., Combinatul siderurgic de la 
Galați. întreprinderea de zahăr Ora
dea, întreprinderea de pescuit Tulcea. 
Fabrica de ciment Fieni — aceasta 
din urmă realizind o economie de 1 
milion lei valută numai prin recon- 
dlționarea rotorului de la motorul 
electric de 4 200 kilowați, piesă din 
import.

sutelor în decurs de 
caz, putini' față de

partea.

pe care

— Dar dv., ce credeți că ar trebui^ 
să faceți pentru a. vă implica mai 
mult, pentru a impune pe larg prac
ticii productive soluțiile existente 
in banca de tehnologii ?

— Pină acum, colectivul nostru a 
organizat o serie de acțiuni cu spri
jinul C.N.Ș.T., cu caracter de infor
mare mai generală: expoziții, expu
neri demonstrative, schimburi de ex
periență. Nu le-am făcut insă in mod 
sistematic și mai ales in colaborare 
cu ministerele sau la nivelul județe
lor. în prezent, tocmai pentru a ac
ționa mai ferm, sintem preocupați de 
realizarea unor centre de recondițio
nare in fiecare județ, cu specialiști 
care să acorde asistentă tehnică și 
care să execute anumite lucrări.

— Ce propuneri aveți pentru ge
neralizarea metodelor de recondițio
nare a pieselor uzate, in special a 
celor din import ?

— Le voi enumera :
© Să se organizeze expoziții la ni

velul .județelor, in 
care să fie pre
zentate toate pie
sele care pot fi re
condiționate. Ex
pozițiile să pre
zinte, totodată, 
utilajul necesar, 
materialele de 
aport si să se 
facă demonstrații 
practice oe loc. 
în cadrul centru
lui nostru am 
inceput o aseme
nea acțiune, 
vitind factori 
răspundere 
ministere.

® La nivelul 
județelor s-ar pu
tea organiza, pe 
ramuri de pro
ducție, speciali

zarea unor grupe de muncitori prin 
echipele noastre.

® Centrul de cercetări terotehnice 
ar putea instrui, în timp scurt, mun
citori de la întreprinderi din tară in 
așa fel incit, după instruire, fiecărui 
specialist să îi putem asigura echipa
mentul și materialele necesare pen
tru ca imediat să poată începe acti
vitatea de recondiționare.

9 Importante economii s-ar putea 
realiza prin înființarea, Ia nivelul 
județelor, a unor întreprinderi spe
cializate în recondiționări, unde să se 
aplice tehnologii și tehnici de vîrf 
cum sint sudura în plasma MIG sau 
in fascicul de electroni, acoperiri cu 
jet de plasmă ș.a. Aceasta ar permite 
reducerea unor costuri (in loc de 
6 000 lei economii, la o piesă cum este 
arborele cotit, s-ar putea economisi 
12 000 lei).

Sint, credem, argumente convingă
toare în măsură să determine ini
țierea unor acțiuni atit la nivel de 
întreprindere, cit și in centrale și 
ministere.

Și acum, în încheiere, o informație 
pentru toți cei interesați : Centrul de 
cercetări terotehnice se află în Bucu
rești, str. Popa Soare nr. 39, telefon 
20 50 25.

cinema

in- 
de 
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Talent și tinerețe, poezie și muzică
Tinerețe și virtuozitate. 

Acestea sint caracteristi
cile sub semnul cărora s-a 
desfășurat cea de-a doua 
manifestare din acest an 
organizată la „Scinteia" in 
cadrul Festivalului național 
„Cintarea României". Pro
tagoniștii ei : actoi’ul Ion 
Caramitru de la Teatrul 
„Bulandra" și formația co
rală „Song" a Centrului 
universitar București, con
dusă de loan Luchian Mi- 
halea.

Ion Caramitru, actor în
drăgit de marele public 
pentru numeroasele roluri 
interpretate pe scenă sau in 
filme, iși adaugă la fișa de 
creație pe cea de „tălmaci" 
al poeziei, pe care o iubește 
cu pasiune și ale cărei fru
museți și înțelesuri știe 
să le pună admirabil in 
valoare. Fapt pentru care 
Ion Caramitru a și fost în
cununat cu un premiu iu
tii la Festivalul national 
„Cintarea României".

La gala „Scânteii" l-anv 
văzut „punind in scenă" cu 
dezinvoltură, dind glas cu o 
lucidă inteligentă și o mare 
finețe „Glosei" eminescie
ne. L-am descoperit trans- 
figurind. poezia filozofică 
a lui Ion Barbu. L-am ur
mărit întruchipind atitudini 
poetice și dind viață unor 
universuri de gindire și 
sensibilitate atit de diferi
te — precum sint cele ale 
lui Marin Sorescu și A- 
drian Păunescu. Mereu 
„alte voci" — aceeași ca
pacitate a artistului de a 
descifra latentele spectacu
lare ale poeziei, de a releva 
cu extremă luciditate și 
pregnantă acuitatea gindh-

lui și a ideii. Aceeași trăi
re și aceeași distanțare 
blind sau tăios ironica, ace
eași tensionată valoare a 
cuvintului poetic — calități 
care au produs o puternică 
impresie.

Pasiune pentru cintec, 
culoare, tinerețe : formația 
corală „Song" a dăruit apoi 
galet un expresiv buchet 
de cintece de pretutindeni. 
„Sirba" șl „Iac-așa"! s-au 
împletit cu melodii și rit
muri din toată lumea, cu 
armoniile blues-ului de pe 
Colorado River, cu elegan
tul șanson francez, cu ma
zurca poloneză... O forma
ție de 50 de studenfi repre- 
zentind aproape toate fa
cultățile bucureștene, un 
ansamblu care pină in pre
zent numără printre succe
sele lui, in afara concerte
lor, recitalurilor, și 12 pre
mii : Premiul I la cele două 
ediții ale Festivalului na
țional „Cintarea României", 
premiu la Festivalul mon

dial al tineretului Și stu
denților de la Havana. Ma
rele premiu al Euroviziu- 
nii — Sopot 1979. Sufletul 
formației : dirijorul Joan 
Luchian Mihalea. Un tinăr 
muzician de talent, pasio
nat pentru ciutul coral, pen
tru arta dirijorală, pentru 
alcătuirea unui repertoriu 
care să reprezinte tinere
țea, entuziasmul studenți
lor — membri ai acestui 
ansamblu — și, in același 
timp, largile disponibilități 
interpretative la care au 
ajuns după ani de studiu 
sever. ,

Studenții obișnuiesc să 
tălmăcească Inițialele cuvin
tului „song", astfel : „Sin
tem oamenii noii generații". 
Și, intr-adevăr, concertul 
lor a demonstrat din plin că 
prin ei iși spun cuvintul se
riozitatea. fantezia, dragos
tea de frumos, talentul noii 
generații.

M.SAVU

Romanul și 
socială a

(Urmare din pag. I)

cartea rămine a unui scriitor care 
a cules mărturiile despre, eroul său, 
despre viața lui socială, politică, in
timă. Nici n-ar fi ceva așa de nou, 
întrucit in secolele trecute au înflo
rit, cum știm, romanele epistolare in 
care eroii vorbesc ei inșiși, singuri, 
prin scrisorile pe care le scriu. în 
noua convenție, epistola este înlocui
tă prin simpla și directa mărturie a 
eroului, ceea ce mărește sugestia de 
autenticitate. Pe de altă parte însă,- 
toate acestea nu înseamnă că roma
nul construit obiectiv, „balzacian", 
nu mai este de conceput : se pot 
foarte bine scrie și s-au scris cărți 
mari in aceșt stil, in care scriitorul 
este omniscient. Doar că noua con
venție vine să zgilțiie puțin această 
credință a scriitorului omniscient că, 
intr-adevăr, le știe el pe toate. în 
aparență, noua convenție pune scrii
torul într-o situație mai modestă dar, 
de fapt,' și mai convingătoare — in- 
trucit el rămine cel care a imaginat 
totul, dar o face cu efecte mai nuan
țate și mai credibile. Căci romanul 
este, cum spuneam, expresia acelei 
presiuni a experienței sociale și in
time a scriitorului, a epocii lui.

— Așadar, . experiența de viață a 
scriitorului este cu atit mai impor
tantă pentru afirmarea tinerilor scrii
tori (cu care editura „Cartea Româ
nească" s-a dovedit destul de gene
roasă...).

— Desigur, mi-e ușor să recomand 
tinerilor scriitori experiență de viață 
socială și intimă, pentru că am trăit 
intr-o familie țărănească eu copii din 
trei neamuri, avind deci concentrată 
in propria familie esența existenței 
sociale și intime a întregii categorii 
de țărani, iar, istoricește, am trăit și 
am cunoscut bine vechea societate, 
am trecut printr-un război și apoi 
printr-o revoluție. Tinărul scriitor de 
astăzi, recunosc. mă poate invidia 
pentru asta. Pentru a căpăta o ex
periență de viață bogată i-aș reco-

experiența 
scriitorului

manda, in primul rînd, cunoașterea 
în adîncime a vieții oamenilor din 
societatea noastră, mutațiile sociale, 
morale, psihologice care se petrec aici 
la noi. Astea sint de neinlocuit. De
sigur, călătoriile pot îmbogăți expe
riența de viață, dar in general nu este 
obișnuit ca scriitorul român să-și a- 
leagă subiecte din alte țări, decît 
foarte rar, deși trebuie spus că mari 
scriitori au făcut-o, creind capodo
pere, ca Malraux scriind despre Chi
na anilor ’27, Hemingway despre 
războiul civil din Spania și exem
plele se pot Înmulți, iar, mai mo
dest, la noi Al. Ivasiuc, care a scris 
cea mai bună carte a Iui — Racul — 
pe un subiect la ordinea zilei din ță
rile latino-americane. Eu însumi am 
scris Friguri, după o călătorie in Viet
nam. însă, adevărul este că, dacă in 
trecut — in Franța burgheză, bună
oară — s-a putut întimpla ca, la un 
moment dat, subiectele să se epui
zeze din diferite motive — inclusiv 
din acela că presa fura scriitorilor 
subiectele ! — creîndu-se un gol pină 
să apară altele, astăzi, la noi scrii
torul are din belșug despre ce să 
scrie, are subiecte pe care nu i le ia 
nimeni șl care - așteaptă să fie doar 
descoperite’ și cercetate cu atenție. 
Nu vedeți că orice carte consacrată 
unui subiect real, adevărat se cum
pără imediat ? N-avem „criză" de 
subiecte, dimpotrivă, există o mare 
varietate de situații și tipologii uma
ne. Am observat la tinerii debutanți 
m proză o foarte atentă cercetare a 
tipologiilor noi din • societatea noas
tră : de exemplu,’ oamenii care pă
răsesc satul și se califică in industrie 
sau construcții. Sint țărani prin ori
ginea lor, dar se trezesc intr-o nouă 
categorie socială și reacțiile și pro
blemele lor sint totdeauna foarte in
teresante, semnificative. Mulți tineri 
debutanți se preocupă de aceste lu
cruri. ceea ce este foarte promițător. 
Firește, urmează să vedem cum evo
luează aceste tinere talente.

• Destine : CENTRAL — 9,30;
11,30; 13,30: lo,30; 17,30: 19.30.
e O nouA inimă : TIMPURI NOI
— 15: 17,15; 19,30.
• Camionul de cursă lungă : PA
TRIA — 9; lt; 13.15; 15,30; 17.45; 
20, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
1-5,45; 18; 20,15. MODERN — 9;
11.15: 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Colosul din Rhodos : BUCU
REȘTI — 9,30; 12,30; 16; 19.15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11.45; 14.15; 17; 
19.45. FEROVIAR — 9; 11,30; 14,15; 
17: 19,43, FAVORIT — 8.45; 11,30; 
14,15: 17; 19,45.
• Cumpăna : SCALA — 9.30: 11,30; 
13.30; 15.30; 17.30; 19.30, CAPITOL
— 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20. FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 
20.
o Rug și flacără : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15.43; 18; 20.15. TO
MIS — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20, 
VICTORIA — 9; 11.15: 13,30; 15.43; 
18; 20.15.
q Copiii lui Sanchez : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14: 16: 18; 20.
a Prințesa pe un bob de mazăre
— 9.15; 11; 12.45, Alibi pentru un 
prieten — 14,30; 17; 19,30 : DOINA. 
A Cine mă strigă : GIULESTI — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20, ARTA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
o Un polițist incomod.: GR1VIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 181 20,15, 
FLOREASCA — 9; 1.1; 13: 15,30; 
17,45; 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Totul pentru un cintec : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Moarte pe Nil : BUZEȘTI — 
9,30; 12.30; 16; 19, VOLGA — 9; 12; 
16; 19.
O A patra Înălțime î DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
o Popeye marinarul ; BUCEGI — 
15,30: 17.30: 19,30.
O Nici o dovadă pentru crimă : 
FERENTARI — ,15.30; 17,30; 19,30. 
o Safari Express : AURORA — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
A Răzbunarea panterei roz : LIRA
— 10; 12; 15,30; 18: 20, MUNCA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20.
q Chemarea primăverii : COTRO- 
CENI — 15; 17.10; 19,30.
A Doctorul Poenaru : PACEA — 
15,30: 17,30:49,30.
© Omul care ne trebuie : VIITO
RUL — 15.30; 17,45; 20, PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
A Cinci seri : POPULAR — 15.30; 
17,30; 19.30.
e Frizerița t COSMOS — 13.30;
17,30: 19.30.
0 Piedone africanul : FLACARA
— 9.30; 12; 15; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul 'National (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 10. Alexan
dru Lâpușneanu — 15. Infernalul 
mecanism — 19,30, (sala Atelier) : 
Poezie, dans — 10,30, Aventură tn 
banal — 15,30, Elegie — 20.
• Opera Română : Motanul Încăl
țat — 11, Don Quijote — 19.
o Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10.30. Leonard
— 19.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma 10,30, Floriile unui 
geambaș — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Cum se numeau cei pa
tru Beatles — 10, Infidelitate con
jugală — 15, Anecdote provinciale
— 19,30.
e Teatrul Mic : Se ridică ceața — 
10. Pluralul englezesc — 15. Citi
torul de contor — 20.
• Teatrul Foarte Mic : Emigranții
— 11 Lecția de engleză — 20.
a Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10, Ciripit de păsărele
— 15, Cercul de cretă caucazian
— 19.30.
o Teatrul ..Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Micul Infern — 10, Fa
milia Tot — 15, Jocul vieții — 
19.30, (sala Studio) : Craii de 
Curtea Veche — 15,30. Scoica de 
lemn — 19.
e Teatrul Giuleștî (sala Majestic): 
Serenadă tirzie — 10, Dragă minci
nosule — 15, Goana — 19,30, (sala 
Gtulești) : Cocoșelul neascul
tător — 10, Opinia publică — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : ClnM 
tați cu mine un cintec — 11. Un 
gind, o lacrimă, un zimbet — 18.39. 
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă-j 
nașe44 (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30, (sala Victo
ria) : Nevestele vesele din Boema
— 19.30.
A Teatrul ,.Ion Vâsli eseu*4 : Hai la 
școala veseliei — 10, Siciliana — 
1'5: 19.30.
0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 16,30; 19.
0 Teatrul ,,Ion Creangă44 : Cine 
se teme de crocodil ? — 10.30;
înșir-te mărgărite — 17.
© Teatrul ,.Țăndărică44 : Strada
prieteniei — 10. Puiul — 12. Jocuri 
de poeți — jocuri de copii — 18. 
O Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar — 10; 16: 19.30
0 Studioul de teatru al T.A.T.C. : 
D-ale carnavalului — 19.30.

Amenajarea turistică 
a Peșterii Urșilor

A fost terminată amenajarea 
turistică a Peșterii Urșilor din 
comuna Chișcani, județul Bi
hor, executată pe baza ynui 
proiect întocmit de specialiști al 
Institutului de speologie „Emil 
Racoviță" din București, in 
colaborare cu cei ai filialei 
din Cluj-Napoca. Peștera a 
fost electrificată pe aproape 
1 000 metri, s-au executat căi 
de acces betonate, in dublu 
sens, pentru vizitatori, iar la 
exterior a fost organizat un 
complex alcătuit din restaurant, 
motel și loc de parcare.

Nu le-a mai 
ajutat nici... 

„excepția 
de prematuntate,‘
După un adevărat „maraton" jurisdictio

nal care a durat mai bine de doi ani — ju
decată, recurs și rejudeeare — Tribunalul 
municipiului București a pronunțat o deci
zie definitivă — deci executorie — prin care 
întreprinderea de construcție și valorifica
re a locuințelor din Capitală este obligată 
să plătească Asociației de locatari bloc C 6 
din bd. Emil Bodnaraș nr. 49, suma de 
3461)88 lei. La atit se ridică „prețul" exact 
al lipsei de răspundere cu care sus-numita 
întreprindere bucureșteană și-a îndeplinit 
in acest caz obligațiile elementare ce ii re
vin — ca „beneficiar de investiție" — pen
tru calitatea și confortul locuințelor oferite. 
Sumă la care se adaugă 37 000 cheltuieli 
de judecată. Altfel spus, „prețul" încercă
rilor de a face din alb, negru.

„Povestea" a inceput prin 1974. Mai pre
cis in 7 octombrie, cind I.C.V.L.-ul convoa
că Asociația de locatari pentru recepția pre
liminară a părților de folosință' comună ale 
blocului. Ce recepție, ce părți de folosință 
comună, cind lucrările nu erau terminate 
nici in apartamente. Și asta n-ar fi fost

nimic față de sumedenia de defecte consta
tate cu ochiul liber. Cei supărați foc, tot 
reprezentanții întreprinderii :

— Nu puteați să spuneți toate astea pină 
acum ? De unde să știm noi ce și unde mai 
este de făcut ?

Intr-adevăr, de unde să fi știut ? Din bi
rou ?

Deci. în locul procesului-verbal de recep
ție s-au întocmit liste întregi de remedieri. 
Pe 10 octombrie comisia se întrunește din 
nou. De astă dată pe teren : ca să- constate 
la fața locului că... nimic nu s-a schimbat. 
Pe 15 octombrie are loc o nouă reuniune a 
comisiei de recepție, prilej cu care direc
torul P. Dragomirescu de la I.C.M. 4 — con
structorul — promite sub cuvint de onoare 
că toate remedierile se vor termina in ur
mătoarele 4 zile. Oamenii îl cred și sem
nează. A doua zi, nici țipenie de construc
tor Ia remedierile promise.

Au urmat doi ani de cereri și reclamații 
din partea asociației de locatari. Fără, re
zultat. Dar a venit pină la urmă și vre
mea recepției finale. De astă dată toate 
promisiunile au fost de prisos. Asociația de 
locatari refuză să semneze, iar recepția fi
nală este aminată sine die. o

La I.C.V.L., panica nu a durat decit atit 
cit să se descopere „chițibușul" juridic cu 
care sperau să iasă basma curată, chiar și 
într-un eventual proces : „excepția de pre- 
maturitate". Adică :

— Nu s-a făcut recepția finală, înseamnă 
că blocul este incă in custodia constructo
rului ; or, proprietarii au contract cu noi,

nu cu constructorul. Așa că n-au pe cine 
să dea in judecată. Deci nu va fi nici un 
proces.

N-a fost numai unul. Au fost trei. Cu ex
pertiză și contraexpertiză. Atit de minuți
oase, incit a fost măsurată pină și suprafața 
apartamentelor. Și nu ; de pomană. Pină la 
urmă s-a stabilit exact și .cit se construise 
mai puțin, ca suprafață locuibilă : 77,80 mp. 
Cit un apartament.

Să vedem acum, cine anume plătește ?

Cel mai scurt 
dintre procese: 

împăcarea
în termeni penali, „bătăușul" se cheamă 

inculpat, iar „cel bătut" parte vătămată. 
Ne-a obligat la această precizare următoa
rea frază cu care începe o recentă decizie 
a Tribunalului municipal din București : 
„Pe rol, judecarea recursurilor declarate de 
părțile vătămate — inculpați Gheorghe Ioa
na, Gheorghe Vasile, Petrică Vasile și Pe- 
trică Marin și de inculpații — părți vătă
mate Georgescu Nicolae Calnic și Georges
cu Ion, împotriva sentinței penale nr... 
ș.a.m.d.

Să nu vă surprindă, dar nu este vorba 
nici măcar de o greșeală de dactilografie.

Darmite de o confuzie. Cum se explică to
tuși aparentul paradox ? „Inculpații — părți 
vătămate" și „părțile vătămate — inculpați" 
fuseseră „protagoniștii" unei adevărate „bă
tălii", in care nici una din tabere — bătăuși 
și bătuți, deopotrivă — nu rămăsese datoare 
celeilalte.

Din ce- s-au luat, e greu de spus. Dacă 
nu chiar imposibil 1 Cert este că în anul tre
cut cele două tabere de bătăuși, ai căror 
lideri erau Georgescu Ion și Gheorghe Ioa
na — altfel, vecini pe strada Gh. Adamescu 
— reușiseră performanța de a fi „părți" in 
nu mai puțin de cinci litigii pe rol. Fie la 
comisia de judecată a consiliului popular, 
fie la judecătoria Sectorului 4. ca să nu mai 
spunem și de reclamațiile adresate miliției 
și procuraturii. Din punct de 'vedere „te
matic" calul de bătaie era „calomnia". Să-i 
spună birfă era jignitor pentru condiția lor 
de procesomani cu experiență. Iar cu bă
taia propriu-zisă nu făceau altceva decit să 
compenseze prea marea clemență de care 
fiecare parte suspecta, pe rind, instanța de 
judecată. Și-așa, ajungeau din nou in fața 
instanței.

Ultima oară s-au incâierat — gest aproape 
reflex — chiar la ieșirea din sala comisiei 
de judecată. Motiv pentru incă două pro
cese. Două din cele cinci ale anului 1979. 
Contopite pină la urmă într-unul singur, 
procesele se soldează cu o singură sentință 
și 18 000 lei amendă penală. împărțită „fră
țește".

La recurs, pentru că nu se putea fără re
curs, surpriză : „inculpații — parte vătăma-

‘ tă“ și „părțile vătămate — inculpați" se 
împacă. Sperăm, de astă dată, pentru tot
deauna.

Din caietul 
grefierului

„Arăt că în luna martie acest an intîl- 
nindu-mă pe stradă cu inculpatul L. C. și 
fiind îmbrăcată intr-o haină de blană am. 
fost nevoită să i-o dau acestuia pentru că 
mi-a reproșat că nu merit să am asemenea 
haină, pentru că nu am venituri din muncă. 
Eu m-am dezbrăcat și i-am dat haina pe 
loc...“.

(Dosar nr. 8254/1979, Judecătoria sec
torului 6 București).

„Relevăm o notă de neverosimil in inse
rarea de la punctul 5, fiind greu de conce
put că în plină ședință, cind o anume per
soană vorbește (indiferent cine), o persoană 
din asistentă, in speță numitul P.D.. începe 
să lovească o altă persoană din asistență, 
respectiv pe revlzuent, această manifestare 
puțind fi considerată maladivă, pe fond 
neurastenic ; ori un atare certificat medical 
din care .să. rezulte o decompensare nevro
tică a lui P.D. nu există la dosarul cauzei".

(Dosar nr. 8254/1979, Judecătoria sec
torului 6 București).•»

Florin CIOBĂNESCU
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Cronica
La București a avut loc consfă

tuirea anUală a cadrelor didactice și 
cercetătorilor din domeniile științe
lor sociale și politice din centrele 
universitare București, Brașov, Cra- 

. iova, Constanța, Hunedoara. Petro
șani. Ploiești. Pitești, Reșița și Timi
șoara. Participants la adunare au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ccaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în care se spune :

îndemnurile adresate de dumnea
voastră la Congresul educației și in- 
vățămintului ne-au mobilizat și mai 
mult in îndeplinirea misiunii de 
mare răspundere care ne revine, de 
a sădi in conștiința tineretului dra
gostea fierbinte față de patria socia
listă, față de partid. Sintem ferm 
hotăriți să contribuim cu toate for
țele la formarea omului nou, capabil 
să înfăptuiască mărețele obiective ale 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ale progresului și înfloririi 
patriei noastre socialiste și ridicării 
ei pe noi culmi de: civilizație și cul
tură. Ne angajăm, de asemenea, cu 
toată hotărirea de a dezvolta con
tinuu cercetarea științifică în dome
niul științelor sociale, ridicind nivelul 
acesteia, așa cum ne-ați cerut la 
congres, la înălțimea marilor reali
zări obținute de poporul nostru în 
opera de construcție socialistă, pen
tru a contribui la îmbogățirea tezau-
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FOTBAL

■'alia - România 2-1, 
dar golul din minutul 87...
După turneul întreprins in America 

de Sud. echipa României s-a prezen
tat de departe, prin intermediul tele
viziunii, amatorilor de. fotbal din 
țară, jucînd. ieri, la Neapole. împo
triva puternicei echipe a Italiei. Gaz
dele au reușit, cu dificultate, să ciș- 
tige meciul, scor 2—1 (0—0), dar tre
buie să spunem că golul victoriei, 
obținut abia in mțputul 87, ni s-a 
păi ut a fi întinat de o poziție de 
ofsaid a marcatorului — Causio.

Echipa noastră s-a arătat destul de 
bine, pregătită, inclusiv din punctul 
de vedere, al condiției fizice. Veștile 
sosite in timpul turneului sudameri- 
can. care vorbeau despre o compor
tare mai bună a echipei noastre în 
apărare, s-au confirmat.in meciul de 
ieri. Față de presiunea exercitată de 
italieni in prima repriză, formația 
română a răspuns printr-o apărare 
organizată și plină de tenacitate, dis- 
tin.gîndu-se nu numai portarul Ior- 
dache, ieri, probabil, cel mai bun ju
cător de pe teren, ci toți fundașii, de 
la experimentalii Ștefănescu și Sa- 
meș pină la-cei mai tineri. Muntea- 
nu și Tilihoi. Trebuie să adăugăm 
că și ceilalți jucători, mai ales mij
locașii. din rindul cărora il subliniem 
pe Dinu, rezolvă in general cores
punzător faza .de apărare a jocului. 
Din păcate. s-au-;adeverit și știrile 
despre ineficienta acțiunilor echipei 
noastre în atac. De care nu-i străină 
nici insuficienta îndrăzneală a unora 
dintre jucători. S-a văzut limpede, 
din singurul contraatac. — soldat ieri 
cu golul splendid, marcat de Boloni 
(min 52) — că și „cei mari" pot fi 
vulnerabili dacă adversarului nu-i 
lipsește cutezanța 1

La 1—0 pentru România, italienii 
au reacționat prompt și au reușit 
egalarea (Colovatti — min. 57). Dar 
gazdele nu mai formau echipa sigură 
pe sine din prima repriză, șovăiau și 
de aceea poate că era momentul ca 
ai noștri să aibă curajul de atac 
pentru un rezultat de răsunet. Și 
așa vrem să le spunem că nu ne-au 
dezamăgit ; pină la urmă ne-a deza
măgit împrejurarea amară de care 
nu i vinovat Causio. ci aceia care au 
v/ dat punctul lui Causio din'minu- 

•> B7-.
V. M.
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CRONICA SĂPTĂMÎNlh

Pentru creșterea 
rolului școlii în 

formarea 
tinerei generații

Cronica săptăminii pe care o în
cheiem inscrie ca eveniment central 
al actualității politice irîterne lucră
rile Congresului educației și invătă- 
mintului, organizat din inițiativa se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Prin te
matica abordată și analiza pe care a 
prilejuit-o asupra celor mai impor
tante aspecte ale activității in școala 
de toate gradele, prin măsurile sta
bilite și documentele adoptate — 
Programul privind asigurarea forței 
de muncă, dezvoltarea invățămintului 
și perfecționarea continuă a pregăti
rii cadrelor in perioada 1981—1990. 
planurile de invățâmint si Statutul 
personalului didactic — prin desem
narea comDonenței Consiliului Supe
rior al Educației și învățămintului, 
congresul a reprezentat un moment 
major in viața școlii, a societății noas
tre. ilustrind o dată mai mult jus
tețea practicii profund democratice a 
partidului nostru de a organiza siste; 
niatie congrese și consfătuiri la scară 
națională pe rnmuri de activitate, 
pentru dezbaterea problemelor dome-; 
nîilor respective cu specialiștii, cu cei 
care le cunosc nemijlocit.

în acest cadru, cuvîntațea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea lucrărilor congresului, 
examinirid cu exigentă succesele și 
nea.iunsurile activității de instruire si 
educare a tinerei generații, punind în 
lumină direcțiile principale in care 
trebuie acționat in perioada următoa
re pentru a se asigura perfecționarea 
învățămintului. amplificarea contri
buției sale la formarea omului nou și 
pregătirea cadrelor necesare con
strucției- socialiste, la înflorirea știin
ței și culturii naționale, se consti
tuie intr-un document de o inestima
bilă valoare principială și practică 
pentru întreaga activitate în acest 
domeniu. In mod deosebit se cuvine

zilei
rului gindirii științifice și ideologice 
românești, la creșterea prestigiului și 
influenței teoriei și practicii socia
lismului științific în lumea de astăzi.

★
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prlm-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, simb.ătă di
mineața, pe W. F. Duisenberg, vice
președintele băncii „Rabobank", din 
Olanda, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii au fost' dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice și financiar-ban- 
eare intre instituții de specialitate din 
România și Olanda.

Au participat Ion Rușinaru, pre
ședintele Băncii pentru agricultură 
și industrie alimentară, Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Băncii române 
de comerț exterior.

★
Cu prilejul împlinirii a 47 de ani 

de la eroicele lupte muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933, in Capitală, 
la plăcile comemorative de la „Grivi- 
ța roșie" și din fața Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
reprezentanți ai ministerului și uniu
nii pe ramură a sindicatelor, ai oame
nilor muncii din întreprinderile de 
material rulant și de utilaj chimic 
„Grivița roșie" și Regionalei de căi 
ferate — București au depus, sîmbă- 
tă dimineața, coroane de flori.

(Agerpres)

. . Și totuși, șansa
Căpitana echipei naționale de volei 

feminin a putut sta de vorbă cu noi 
doar intre o ședință de U.T.C. la clu
bul „Dinamo" și plecarea trenului 
care avea s-o ducă la Mangalia pen
tru tratament, in timp ce doî băiețași 
drăgălași (3 ani și 6 ani) o siciiau ei 
cu întrebări mai multe decit reporte
rul.

Pentru început, ca de obicei la a- 
ceastă rubrică a noastră, am notat 
citeva necesare elemente biografice : 
s-a născut în' 9 decembrie 1949 la 
București, a. inceput voleiul in 1965 
la cunoscuta echipă de eleve ..Viito
rul" a profesoarei Rodicâ Șiclovan, 
pdste numai un an a și debutat în 
ecnipa națională — a cărei veterană 
și căpitană este astăzi, cind caută să 
împletească așa cum poate mai armo
nios activitatea sportivă cu aceea de 
profesoară de educație fizică. Face 
parte din echipa ..Dinamo". antrenată 
de Doina Ivănescu, marea jucătoare 
a anilor ’60.

— Care a fost cea mai mare satis
facție voleibalistică a dumneavoastră, 
Mariana Ionescu ?

— Bineînțeles, cea mai recentă. 
Săptăminile trecute in Bulgaria, mai 
precis la Pazardjik. cind echipa noas
tră națională a răsturnat toate pro
nosticurile și a spulberat toată neîn
crederea cu care a fost trimisă, reu
șind o spectaculoasă calificare la 
Olimpiadă.

— Neîncredere?
— Da, da. Dacă totul s-a terminat 

cu bine nu trebuie să spunem și că 
totul a fost bine. N-ar folosi la nimic. 
Cind am plecat de-a’cas’ă, mai nimeni 
nu ne dădea nici o șansă. Ba au fost 
voci care au cerut să nu mai facem 
deplasarea în Bulgaria. Ce să vă mai 
duceți acolo — ni se spunea — din 
moment ce singurul loc care dă bilet 
de drum pentru Olimpiadă va fi ocu
pat de țara-gazdă, ori de echipele 
R.P.D. Coreene sau Ungariei, care 
v-au cam bătut mereu. Noroc că 
acele voci nu s-au impus și. pină la 
urmă, am fost trimise, dindu-ni-se 
cinci la sută șanse (băieților treizeci 
la sută).

— Și cum ați reușit minunea ?
— Minune n-a fost, a fost altceva, 

previzibil pentru cine ne-ar fi urmă
rit îndeaproape in ultimul an și ju
mătate.- în primul rind, trebuie să 
spun că în lot n-am mai avut, ca în 
alți ani, nici o jucătoare care să vrea 
altceva, să nu fie intr-un gind 
și intr-o faptă cu toate celelalte. 
Cind pe teren spuneam ceva, cuiva, 
vedeam cum imediat făcea tot ce 
putea ca să arate că și ea vrea 
același lucru. Apoi, trebuie să știți că 

subliniată importanța indicațiilor se
cretarului general al partidului pri
vind aplicarea hotărîtă la toate ni
velurile a principiului politehnizării 
învățămintului, astfel incit, părăsind 
băncile școlii, fiecare tinăr să posede 
un larg orizont profesional, tehnic și 
științific, o calificare complexă, mul
tilaterală ; legarea tot mai strinsă, 
mai organică a învățămintului cu 
producția și cercetarea, îmbunătățirea 
practicii elevilor și studenților, in
tensificarea, îndeosebi in îhvățămin- 
tul superior, a activității de cerceta
re. întărirea conlucrării școlii cu 
institutele științifice, precum și cu 
unitățile economice productive în așa 
fel incit invățămintul-cercetarea-pro- 
ductia să formeze un tot unitar, in
separabil. Desigur, acționînd hotărit 
în direcția formării unor buni spe
cialiști,' școala are înalta datorie de 
a-i forma pe tineri ca oameni înain
tați. înarmați eu concepția revoluțio
nară despre lume și viață a partidu
lui nostru, cetățeni conștient! de me
nirea și răspunderile lor sociale. 
Dobindește în acest context o sem
nificație deosebită aprecierea că in- 
vătămintul, in întregul său, are mi
siunea să sădească in conștiința ti
neretului dragostea fierbinte fată de 
patria socialistă, fată de partid, ho
tărirea de a sluji cu abnegație cauza socialismului.

Sint indicații care, așa cum se 
arată și in Chemarea adresată de 
congres corpului didactic din tara 
noastră, constituie un clarvăzător 
program de muncă pentru toți sluji
torii școlii. înfăptuirea lui asigurind 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregului proces de instruire și edu
care a tinerei generații.

0 amplă și elocventă 
manifestare 

a democratismului 
orânduirii noastre

în această săptămînă a continuat — 
in pregătirea alegerilor de deputați de

tv
DUMINICA 17 FEBRUARIE

Programul 1
9.00 Tot Înainte!
9.20 Film pentru copil: Băiatul furtu

nii (II)
10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex
13.05 Album duminical
16,00 Anul sportiv 1979 (partea a VII-a)
17,00 Film serial: „Linia maritimă 

* Onedin". Serie nouă — episo
dul I.

18,05 MicuJ ecran pentru cei mici. „Con
cursul". Ultimul episod din ciclul 
„Cei patru M“

18.20 De ziua ceferiștilor
18.45 In actualitate: pregătirea alege

rilor de la 0 martie!
19.00 Telejurnal
19.20 Antena „Clntării României". E- 

misiune realizată în județul Ma
ramureș

20.30 Film artistic: „Nu te lăsa, băiete". 
Premieră pe tarâ.

21.50 Telejurnal • Sport
Programul 2
9.00 Teleșcoală.

10.00 Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu".

11.45 inscripții pe albastrul mărilor.
12,35 Artiști ai scenei lirice românești.
13.20 Prin expozițiile școlare.
13,40 Formația vocal-instrumentală 

„Styllistics" tn concert pe scena 
sălii Palatului Sporturilor și Cul
turii

14.00 Marele Univers. Film documentar
14.10 Din muzica și dansurile popoare

lor
15.00 Valsuri celebre

calificării noastre putea fi prevăzută"
venirea antrenorului Nicu Roibescu 
la echipa națională a creat alt climat 
aici. Sesizind că unele dintre noi sin
tem aproape epuizate fizic și nervos, 
ne-a asigurat o pregătire individuali
zată. astfel incit la competiție să ne 
putem prezenta toate cu poftă și forță 
de concurs. Totodată, noul antrenor 
a înțeles că jucătoarele nu sint ro
boți. care să lucreze numai după co
manda altcuiva ; s-a consultat cu noi, 
împreună am făcut planuri tactice, 
ne-a considerat sj pe noi oameni, cu 
cap. Așa am reușit să avem o altă 
atitudine față de munca la lot și să 
devenim intr-adevăr o echipă. în 
plus, calmul antrenorului a fost pen-

CONVORBIRI CU CAMPION!!
‘MUNCI! DIN ARENĂS>■'<■■ ? •< :i <::W:.■:■■■■■'

Azi: Mariana IONESCU

tru noi un tonic exact atunci cind ne 
simțeam mai pierdute. în ultima par
tidă, cu Brazilia, la un moment dat, 
in setul al doilea, a sacrificat un timp 
de odihnă aproape numai pentru li
niștirea mea. Ce ai, ești prea nervoa
să — mi-a zis, I-am răspuns că fierb 
și nu știu cum să mă calmez. Flu
ieră ! — m-a îndemnat. Am început 
să fluier o melodie, vă dați seama 
cum fluieram eu atunci, toate fetele 
au izbucnit înjtfs, am ris și ,eu. și 

sastfel ne-am întors binei dispdse pe 
teren. Am învins cu 3—0 '1 Așadar, 
cine ar fi cunoscut noul climat și ar 
fi ținut seama că la Europenele din 
Franța ne clasasem printre primele 
șase echipe ale continentului, ar fi 
putut să ne acorde și șansa de a 
ajunge intre primele op't la Olim
piadă.

— După cite știm însă, n-a decurs 
totul așa de simplu cum s-ar părea, 
ați mai avut și greutăți.

— Sint prea multe ca să le discu
tăm acum. Ce vreți, să spun că trei 
din „sextetul" de bază sintem și 
mame, și că au fost eazuri cind nea- 
vind cu cine lăsa copiii acasă i-am 
adus cu noi în cantonament, în alt 
oraș ? Unii au zis că am făcut acolo 
creșă, dar tovarășul Marin Petrescu, 
secretarul responsabil al federației — 
care e un bun psiholog — ne-a înțe
les, ne-a ajutat și, iată, pină la urmă 
toate treburile au ieșit bine.

— Se simte un ton de ușoară iri
tare in felul cum răspundeți la în
trebări...

la 9 martie — desemnarea, în cadrul 
unor însuflețite adunări cetățenești 
organizate de către Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, a candida- 
ților in alegeri. Pe listele de candi
dați au continuat să fie propuși re
prezentanți ai clasei muncitoare, ai 
țărănimii cooperatiste și ai intelec
tualității, activiști de partid și de stat
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — oameni de diferi
te vîrste și profesii, dar caracterizați 
prin aceleași înalte trăsături morale
— devotamentul față de • patrie și 
partid, un înalt spirit al responsabi
lității sociale, abnegație și hărnicie 
în muncă, pricepere în gospodărirea 
treburilor obștești.

Cu profundă satisfacție a fost in- 
tîmpinat de întregul popor Manifes
tul Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste, dat publicității in săp- 
tămina ce a trecut — platforma po
litică a acestui atotcuprinzător și larg 
reprezentativ organism politic in 
campania electorală pentru alegerile 
de la 9 martie. Satisfacție generată 
de tabloul impresionantelor reali
zări ale ultimei legislaturi pe care le 
înfățișează, de proiecția clară a lumi
noaselor perspective de viitor deschi
se in fața țării, de climatul ce-I res
piră întregul său- conținut de profun
dă democrație, de unitate și coeziu
ne indestructibilă a întregii națiuni 
in jurul partidului, ai conducătoru
lui său iubit și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. însuflețitoarele 
chemări adresate de manifest tutu
ror celor ce muncesc în patria noas
tră — muncitori, țărani, intelectuali, 
oameni de toate profesiile, tineri și 
virstnici, femei. și bărbați, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — de a-și consacra întreaga 
energie și pricepere făuririi unei 
țări tot mai prospere, continuei în
floriri a patriei socialiste au găsit o 
profundă rezonanță în conștiințe — 
reflectată in modul cel mai pregnant 
în ambianța de Puternică mobilizare 
in muncă in care .se desfășoară în
treaga pregătire a alegerilor.

Realizarea, integrală a sarcinilor de 
nlnn la producția fizică si la toii cei
lalți . indicatori, soorirea producti
vității muncii, reducerea consumu
rilor materiale, reciclarea resurse
lor materiale refoloribi’e. îndepli
nirea sarcinilor de export si reduce
rea importurilor s-au aflat în cen
trul aten’iei colectivelor din econo
mie — fapt atestat. <i de dezbateri
le din cadrul adunărilor general» a'c 
oamenilor muncii, care au continuat 
să se desfășoare in aceste zile. Suc
cesele obținute de numeroase unități 
economice arată că stă in puterea fie

15.40 Matineu teatral: „Oamenii sint 
lingă oameni".

17.10 Muzică de jaz
17.35 Dragu-mi-i să joc. să cint — me

lodii populare
îa.oo Bucureștiul ieri, azi, mîine. Pan- 

tellmon — t> arteră modernă a 
Capitalei

13.45 In actualitate: pregătirea alegeri
lor de la 9 martie!

19.00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Uverturi șl poeme simfonice de 

mare popularitate
29.30 Emisiune literară
21.50 Telejurnal a Sport

LUNI 18 FEBRUARIE
Programul 1
16,00 Emisiune tn limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 tn actualitate: pregătirea alegeri

lor de )a 9 martie!
19.30 La ordinea zilei in economie
19.50 Cadran mondial.
20.10 Documentar științific
21.00 Roman foileton: Primarul din 

Casterbridge. Producție B.B.C.
21.50 Telejurnal
Programul 2
16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 O melodie pentru fiecare
17.00 Arii vocale și instrumentale de 

mare popularitate
17.20 Ascensiune pe Muntele Jannu — 

documentar artistic
17.55 Tineri interpreți de muzică popu

lară
18.15 Istoria civilizațițlor balcanice (II).
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 tn actualitate: pregătirea alegeri

lor de la 9 martie!
19.30 De la A la... infinit (selecțiuni)
20.55 Un fapt văzut de aproape. , Pe 

teme electorale. Reportai TV
21.15 Stele ale baletului.
21.50 Telejurnal

— Se simte fiindcă este. Și este 
fiindcă, din martie 1979 cind am in
ceput să ne pregătim pentru Europe
ne și pentru Turneul de calificare, 
cam prea multe împotriviri a trebuit 
să învingem.

— La un moment erați supărată și 
pe mine.

— Am fost, după Balcaniadă, cind 
ați scris că echipa națională fe
minină e prea bătrină și trebuie 
întinerită. Trebuia să scrieți a- 
tunci că trebuie împrospătată cu 
valori morale, nu cu buletine de 
identitate. Dar mi-a trecut repede 
supărarea.

— Ați inceput să vă gindiți. la ce-o 
să faceți la Olimpiadă ?

— în turneul de calificare aveam 
meci in fiecare zi, dar nici o clipă 
nu vorbeam de meci. Acum, după 
refacerea prin tratament, începem 
pregătirea cu un moral ridicat, dar 
și cu ambiție sporită. Vom avea o 
grupă foarte grea : jucăm in ordine 
cu S.U.A., Japonia și R.P. Chineză. 
După cum ați văzut, nu ne place să 
vorbim înainte. Plecăm fără șanse 
(sau cu... cinci la sută !), dar nu se 
știe cum ne vom întoarce. Oricum, 
treouie să vă spun că — împreună 
cu. Victoria Banciu, Doina Săvoiu, 
Irina Petculeț, Victoria Georgescu, 
Iuiiana Enescu, Crina Georgescu, 
Elena Dobroschi și celelalte — sîptem 
in stare, și sintem hotărîte să de
monstrăm că, în ciudă unor rezultate 
anterioare neconcludente, există o 
școală românească in voleiul femi
nin. Cu o singură condiție,: să fim 
lăsate să muncim, așa -cum am ’țăeu-, 
t-o in ultimul an de zile.

— Se mai îndoiește cineva că așa 
va fi ?

Gheorghe M1TROI

Jocurile Olimpice de iarnă vremea
LAKE PLACID 16 (Agerpres). — 

Tinărul patinator american Eric 
Heiden a cucerit a doua medalie de 
aur la actualele Jocuri Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid, terminind 
pe locul întâi in proba de 5 000 m. 
după ce cu o zi înainte cîstigase 
cursa de 500 m. Sportivul american 
s-a dovedit la fel de bun ca și în 
proba de sprint, stabilind un nou 
record olimpic cu 7’02”29/100. timp ce 
corectează cu 20 de secunde recordul, 
anterior al\ norvegianului Anton 
Maier.

Proba de biatlon 30 km, desfășu- 

cărui colectiv de muncă să-și onoreze 
exemplar prevederile de plan, să gos
podărească judicios, eficient partea 
din avuția comună încredințată lui 
de către societate.

Cu consecventă 
principialitate, în slujba 
cauzei socialismului, 

a păcii și colaborării
Preocupîndu-se de dezvoltarea ac

celerată, multilaterală a societății 
noastre socialiste, de ridicarea nive
lului de bunăstare și civilizație al în
tregului popor, partidul și statul nos
tru desfășoară, totodată, o intensă 
activitate internațională pentru pro
movarea unei politici noi, de egali
tate, independență și pace pe plan 
mondial, pentru soluționarea, în in
teresul tuturor popoarelor, a proble
melor care confruntă astăzi omenirea. 
Orientările fundamentale ale politi
cii externe a României socialiste, spi
ritul- de responsabilitate și angajare 
față de deștinele omenirii ce o carac
terizează și-au găsit o nouă și vi
guroasă reafirmare in cuvintarea to
varășului Nicolae Ccaușescu, rostită 
la începutul acestei săptămîni, la 
Congresul educației și invățămîntu- 
lui. Președintele României a subli
niat cu o mare forță de convingere 
că in situația primejdioasă ce s-a 
creat pe arena internațională a de
venit și mai necesar să se facă totul 
pentru oprirea accentuării încordării 
internaționale, să se acționeze cu 
spirit de răspundere și reținere, cu 
rațiune și fermitate, .situîndu-se pe 
primul plan interesele popoarelor, 
respectarea independenței fiecărei 
națiuni. Numai astfel sint de conce
put. depășirea stării de încordare, 
soluționarea în mod constructiv a 
problemelor litigioase dintre state, 
asigurarea unui climat de încredere, 
colaborare și pace în întreaga lume.

Bogata agendă a săptăminii înche
iate a înscris ca un moment remar
cabil vizita de prietenie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Populară Bulgaria. Desfășura
te in atmosfera cordială, de prietenie 
și înțelegere reciprocă, caracteristică 
intilnirilor devenite tradiționale din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, convorbirile purtate cu 
acest prilej, înțelegerile la care s-a 
ajuns vor contribui la extinderea și

Afirmarea revoluției tehnico-stântlfice 
in toate domeniile construcției socialiste
(Urmare din pag. I)

Amploarea și complexitatea obiec
tivelor viitorului cincinal ridică noi 
sarcini și exigențe in fața activității 
de cercetare științifică. Răspunzînd 
acestei necesități, Programul-direc- 
tivă de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic în perioada 1981— 
1990 și direcțiile principale pină in 
anul 2000, elaborat sub conducerea 

4» nemijlocită a secretarului general al 
partidului și adoptat de Congresul al 
XII-lea, asigură un cadru nou, supe
rior, dezvoltării Impetuoase a cerce
tării științifice proprii, • racordării ei 
organice la sarcinile etapei noi, supe
rioare a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Este pentru 
prima dată cind partidul și poporul 
nostru dispun de un asemenea pro
gram amplu, care cuprinde obiective 
clare pentru toate domeniile de cer
cetare. Elaborat in deplină concor
danță cu strategia dezvoltării econo
mice și sociale a României in urmă
toarele decenii. Programul reprezintă 
un considerabil pas înainte in ceea 
ce privește creșterea contribuției 
științei la progresul multilateral și 
dinamic al țării.

Concomitent, se impune relevată 
dimensiunea prospectivă a programu
lui, ilustrată de prevederea ca cerce
tarea științifică să devanseze cu cel 
puțin cinci ani activitatea economică, 
aceasta creînd posibilități ca, pe de o 
parte, cercetarea să ofere soluții con
crete, imediate pentru diferite do
menii, iar, pe de alta, să se dezvolte 
mai susținut cercetarea fundamen
tală, condiție de bază pentru progre-' 
sul în perspectivă al științei româ
nești. Tocmai aceste importante răs
punderi cu care este învestită cerce
tarea științifică, realizările substan
țiale pe care trebuie să le marcheze 
in direcția perfecționării calitative a 
activității în fiecare sector și dome
niu au determinat caracterizarea de
ceniului următor drept deceniul 
științei, tehnicii, calității și efi
cienței.

Desigur, creația științifică este 
concepută în primul rind ca un in
strument fundamental în moderniza
rea economiei, in accelerarea proce
sului de trecere la o calitate nouă, 
superioară, în acest domeniu de’cisiv 
al dezvoltării societății. în înfăptuirea 
tuturor marilor obiective economice 
ale cincinalului viitor — de la lărgi
rea bazei proprii de materii prime și 
energie, restructurarea industriei în
deosebi prin creșterea prioritară a 
ramurilor de prelucrare avansată, la 
înfăptuirea unei profunde revoluții 
agrare, dezvoltarea și modernizarea 
susținută a producției agricole, creș
terea puternică a productivității 
muncii și extinderea sistemelor și 
mijloacelor moderne de mecanizare, 
automatizare și cibernetizare — cer
cetarea este chemată să promoveze 
soluții noi, revoluționare care apli
cate în practică să întrunească para
metrii tehnico-economici superiori, 
comparabili cu cele mai avansate 
realizări existe.nte pe plan mondial. 
Este semnificativ pentru răspunderile 
care revin cercetării proprii în cinci
nalul viitor faptul că aceasta va tre
bui să contribuie la introducerea și 
extinderea a 1 300 tehnologii avan
sate. în 1985, circa 45 la sută din va
loarea producției în industria repu
blicană prelucrătoare va fi obținută 
pe seama, produselor ce vor fi puse 
în» rtabricțtție rin: viitorul cinemaU.; ■. I 

Cercetarea românească va participa, 
totodată, intens la descifrarea unor 
probleme de mare importanță teore-

rată pe o ninsoare puternică, a re
venit schiorului sovietic Anatoli 
Aliabiev — 1 h \08’16”31/100.

Concursul de bob pentru echipajele 
de două. persoane s-a încheiat cu 
succesul elvețienilor Eric Schaerer și 
Jozef Benz, înregistrați, în cele patru 
manșe. cu timpul de 4’09”36/100. 
Echipajul României, format din ) 
Dragoș Panaitescu și Gheorghe Li- 
xandru s-a situat pe locul- 11. cu 
timpul de 4’16”04/100. iar al doilea 
echipaj al nostru C. Iancu — C. Obre- 
ja a ocupat locul 18, cu 4T8”63/100.

aprofundarea în continuare a relații
lor de prietenie și colaborare multi
laterală româno-bulgare. în deplin 
consens cu interesele celor două po
poare, ale cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii în lume.

Totodată, mesajul adresat de C.C. 
al P.C.R. Congresului al VHI-lea al 
P.M.U.P., care a avut loc in cursul 
săptăminii la Varșovia, schimbul de 
saluturi prietenești dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, 
cu prilejul primirii de către primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. a dele
gației P.C.R. care a participat la 
înaltul forum al comuniștilor polo
nezi, dau expresie concretă eforturi
lor constante ale partidului și statu
lui nostru pentru transpunerea in 
viață a orientărilor statornice, prin
cipiale privind extinderea colaborării 
cu toate statele socialiste.

În sprijinul continuării 
și consolidării 

destinderii
Preocuparea permanentă a Româ

niei socialiste de a contribui activ la' 
dezvoltarea relațiilor bilaterale cu 
toate statele, indiferent de orînduire 
socială, mărime și nivel de dezvol
tare, la promovarea destinderii în 
condițiile actualei situații internațio
nale și-a găsit reflectare în ansam- 
blul de întrevederi și întîlniri ce au 
avut loc în săptămînă încheiată,_ 
ocazionate de ceremonia recepției 
finale a rafinăriei din Karachi, con
struită de țara noastră’ in Pakistan, 
și in vizitele efectuate de ministrul 
de externe al României in trei state 
din centrul Europei — Austria, 
Liechtenstein și Elveția. O concluzie 
dominantă, evidențiată in cursul con
vorbirilor cu factori de răspundere 
din cele trei țări europene este sub
linierea cerinței imperioase de a se 
acționa în vederea pregătirii temei
nice a reuniunii de la Madrid, dîn- 
du-se astfel un nou impuls traducerii 
în viață a Actului final de la Hel
sinki, ca un tot unitar și creîndu-se 
un cadru propice pentru adoptarea 
de măsuri concrete in domeniul 
dezangajării militare și dezarmării 
— fără de care nu poate fi vorba de 
o reală securitate pe continent și in 
iunie.'

în același context se înscriu si 
luările de poziție, evidențiind nece
sitatea continuării procesului destin
derii ca singura alternativă în rela

lică și practică din domeniul mate
maticii, fizicii, chimiei, biologiei, 
cu scopul de a valorifica mai amplu 
posiblitățile imense pe care le are 
știința dc a contribui la îmbunătățirea 
vieții oamenilor și, totodată, de a 
aprofunda cunoașterea structurii in
terne a materiei, de a generaliza, din 
perspectiva materialismului dialectic 
și istoric, noile descoperiri ale cerce
tării științifice.

O contribuție de primă importanță 
va înscrie cercetarea științifică din 
domeniul științelor social-economice 
Ia analiza proceselor economico-so- 
ciale, inclusiv a celor care se mani
festă pe plan mondial, la perfecțio
narea procesului de conducere socia
lă, a relațiilor sociale proprii socie
tății noastre, în conformitate cu ce
rințele obiective aie dezvoltării.

Concludent pentru importanța care 
se acordă afirmării științei și tehni
cii moderne, este faptul că in cinci- 

r naiul viitor fondurile pentru finan
țarea activității de cercetare științi
fică și dezvoltare tehnologică vor fi 
majorate cu circa 50 la sulă com
parativ eu cincinalul 1976—1980, 
acordindu-se prioritate lărgirii și 
modernizării bazei tehnico-materiale, 
dotării cu aparatură și instalații de 
investigație de înaltă tehnicitate, re
alizării de laboratoare și stații expe
rimentale, astfel incit cercetarea să 
poată rezolva integral nu numai pro
blemele concepției ^tehnologice, ci și 
pe cele legate de introducerea in 
producție a noilor descoperiri știin
țifice. Se cuvine subliniat că sarci
nile deosebite ce revin cercetării sur
vin in condițiile in care dispunem 
de un puternic detașament de cadre 
competente în acest domeniu, al că
ror număr se va ridica la sfirșitul 
cincinalului viitor la circa 245 000, 
asigurîndu-se o creștere de 20 la sută 
față de 1980, de aproape 6 ori fată 
de 1965 și de cireși 50 de ori față de 
1938.

Concepția partidului nostru privind 
creșterea rolului științei în progresul 
multilateral al patriei pune în evi
dență preocuparea stăruitoare de a 
stimula creația științifică originală, 
încrederea iii capacitățile proprii ale 
cercetătorilor noștri, în posibilitățile 
lor de a, contribui la progresul știin
ței româneștii și contemporane.

Cu vibrație, cu încredere in omul 
de știință, încredere afirmată de se
cretarul general al partidului in re
petate rinduri. Manifestul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
adresează chemarea ca intelectualita- 

' tea țării, valorificînd tradițiile pro
gresiste ale științei românești, acțio- 
nînd’ intr-un spirit de înaltă răspun
dere față de destinele patriei, sărși 
integreze eforturile celor depuse de 
clasa muncitoare și țărănime, să-și 
pună mai pregnant în valoare capa
citățile de creație, competența pro
fesională. pentru a contribui la pro
gresul multilateral și dinamic al țării, 
la sporirea prestigiului internațional 
al științei din țara noastră, a apor
tului său la dialogul de idei științi
fice contemporane, la îmbogățirea 
patrimoniului cunoașterii universale.

Votind la 9 martie pentru candi- 
dații Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, votăm și pentru reali
zarea programului cutezător adoptat 
de Congresul al XII-lea privind cer
cetarea științifică și dezvoltarea teh
nologică, program care va marca noi 

. țrepțe in dezvoltarea științei șî teh- 
i ș niciițpomânești„ in creșterea contri

buției lor la1 infiorirea patriei, la ri
dicarea nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii.

Timpul probabil pentrti zilele de 18, 
19 și 20 februarie. în țară, : vremea va 
fi în general frumoasă, dar cu ceață 
dimineața și seara, îndeosebi în Tran
silvania. Cerul va fi variabil. Vor că
dea precipitații izolate, mai ales în 
nordul țării. Vîntul va prezenta inten
sificări locale de scurtă durată din sec
torul nord-vestic în Moldova și în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 2 
grade, local mai coborîte în depresiuni, 
iar cele maxime între minus 3 și plus 
7 grade. în București : vremea va fi în. 
general frumoasă, dar cu ceată dimi
neața și seara. Vîntul va sufla slab.

țiile internaționale actuale, exprimate 
de oameni politici cu prilejul con
tactelor iugoslavo—vest-germane de 
iu Bonn, al celor finlandezo-franceze 
de la Helsinki și' al altor întilniri 
bilaterale.

Complicații în evoluția 
problemei rbodesiene 
în procesul de pregătire a condi

țiilor normale de desfășurare a unor 
alegeri cu adevărat libere și echi
tabile în Rhodesia au apărut, în ul
timele zile, factori de frînare și chiar 
de viciere a transpunerii in viață a 
prevederilor acordului de la Londra, 
înmulțirea actelor teroriste nu numai 
că împiedică susținerea unei campa
nii electorale cu șanse egale pentru 
toate partidele, dar pune chiar in 
primejdie viata liderilor organizații
lor patriotice. Rezoluția adoptată de 
reuniunea Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane, reflec- 
tind via preocupare pentru această 
situație, cere respectarea strictă a 
acordurilor de la Uor>dl’a, o reală 
decolonizare a Rhodesiei, ,.pe baza 
unor alegeri libere și democratice, 
retragerea tuturor trupelor sud-afri- 
cane și a mercenarilor care se mai 
află pe teritoriul rhodesiân, asigu
rarea liberei întoarceri a tuturor rho- 
desienilor in patria lor.

Situîndu-se în primele rînduri ale 
forțelor înaintate, progresiste care au 
sprijinit mișcarea de eliberare din 
Rhodesia, România socialistă mili
tează consecvent pentru respectarea 
și afirmarea dreptului sacru al po
porului Zimbabwe la autodetermina
re, la libertate și independență, pen
tru lichidarea dominației și asupririi 
sub orice formă a altor țări și po
poare.

★

Atît acțiunile de politică internă, 
cit și cele de politică externă ale 
României în săptămina încheiată ex
primă elocvent consecvența cu care 
acționează partidul și statul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu personal 
pentru transpunerea în viață a orien
tărilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., în interesul progresului pa
triei noastre socialiste și sporirii 
contribuției ei la soluționarea marilor 
probleme internaționale de care de
pind pacea, bunăstarea popoarelor, 
progresul civilizației umane.

Silviu ACHIM 
P. STĂNCESCU

DE PRETUTINDENI
® BENZI DE CIRCU

LAȚIE. PE... TROTUARE. 
Autoritățile din* orașul Louis
burg (S.U.A.) au luat un șir de 
măsuri in folosul și sprijinul 
cetățenilor veșnic grăbiți. Prin
tre altele, trotuarele orașului au 
fost impărțițe, prin trasarea unor 
linii albe, in trei benzi sau fișii 
bine distincte. Pe prima bandă, 
învecinată cu imobilele, cir
culă pietonii care nu se gră
besc sau, mai precis, plimbăreții 
cărora le place să privească in 
vitrine. A doua bandă e folosită 
de cetățenii care se deplasează 
cu o „viteză medie", iar banda 
de la margine a fost destinată 
exclusiv persoanelor cele mai 
grăbite....

© PREMII PENTRU LI
NIȘTE. . Locuitorii unor cartie
re mărginașe ale orașului Diis- 
seldorf (R. F. Germania) au re
marcat că de un timp încoace 
avioanele care decolează sau 
aterizează pe aeroportul din a- 
propiere nu mai fac un zgo.mot 
asurzitor. în urmă cu numai 
citeva luni, populația acestor 
cartiere ajunsese la exasperare 
din cauza zgomotului, iar auto
ritățile erau, literalmente, „bom
bardate" cu scrisori de protest, 
întrebată cum a reușit să re- 
dobindească liniștea pentru ce
tățeni, administrația aeroportu
lui a afirmat că metoda folosită 
a fost simplă : a oferit premii 
piloților care reușesc să deco
leze sau să aterizeze fără zgo
mot....

• ® SURPRIZA ALPI- 
NIȘTILOR. Doi alpiniști en
glezi, ajunși după mari eforturi 
pe virful masivului Kenya 
(5 199 metri deasupra nivelului 
mării), au rămas surprinși să 
constate că aici sosise, cu puțin 
timp înaintea lor, un băștinaș, 
locuitor al unui sat kenyan, care 
a urcat pe virful muntelui des
culț și fără nici un echipa
ment alpin. Alpinistul de oca
zie, pe nume Maboto Iokaiaini, 
în etate de 32 de ani, a relatat că 
in urmă cu citeva săptămîni 
soția lui căzuse grav bolnavă ; 
el a jurat că dacă soția i se va 
însănătoși, va urca pe virful 
muntelui. Reveniți cu mare greu
tate la poalele muntelui, cei doi 
englezi au anunțat imediat ser
viciul de salvare montan. O 
echipă plecată în grabă pentru 
salvarea lui Maboto Iokaiaini 
s-a intilnit cu alpinistul de oca
zie, care... coborîse lejer mun
tele și se ducea liniștit spre 
casă.

© CARBURANT DIN 
MANIOC. Maniocul este, 
după cum se știe, o plantă tro
picală din tuberculii căreia se 
prepară tapioca, o făină spe
cială cu calități nutritive deo
sebite. Recent, specialiștii i-au 
găsit o nouă întrebuințare, și 
anume : materie primă pentru 
alcool, care, la rindul lui, va fi 
folosit .drept carburant. în Bra- 

: zilia. se. află .în .plină desfășu
rare campania- de .-.reconvertire" 
a automobilelor pentru a folosi 
în loc de benzină alcool. S-a cal
culat că prețul alcoolului obți
nut din manioc este de trei ori 
mai ieftin decit cel al benzinei.

© VESTIGII... IMPER- 
MEABILIZATE. Vicisitudinile 
timpului au dus treptat la 
transformarea în ruine a celui 
mai mare oraș al civilizației pre- 
columbiene din Peru — Chan- 
Chan, capitala fostului imperiu 
Chimu, care se întindea pe o 
mare distanță de-a lungul ac
tualului litoral peruan. Mai. 
puțin cunoscut decit fortărețele 
incașe de la Machu Picchu, 
Chan-Chan a fost timp de trei 
secole — potrivit aprecierii! 
arheologilor — o adevărată me
tropolă, care la un moment dait 
putea adăposti 100 000 de locui
tori. Pentru conservarea vesti
giilor de aici s-a pus la punct 
o metodă originală care constă 
într-o soluție ce acoperă clădi
rile. făcîndu-le, practic, imper
meabile.

© COMISARUL MAI
GRET REDIVIVUS. D“Pă 
ce a anunțat, acum un an, că 
nu va mai scrie nici un rind, 
Georges Simenon a revenit asu
pra hotărîrii sale și, recent, a 
declarat că... înregistrează pe 
dictafon cel de-al 21-lea (și 
ultimul ?) volum din memoriile 
sale. Celebrul autor de romane 
polițiste a mai anunțat că, după 
memorii, se va apuca iar de ro
mane. Polițiste, bineînțeles. Și 
tot cu eroul său preferat — co
misarul Maigret.

© CARNAVAL LA VE
NEȚIA IN VERSIUNE 
MODERNĂ. După o pauză de 
două secole. Veneția vrea să 
reînvie tradiția celebrelor sale 
carnavaluri, a căror fastuoasă 
•atmosferă o redau atît de bine 
piesele lui Goldoni. Inițiativa 
a avut-o secția de teatru a Bie
nalei venețiene, care, începind 
cu anul acesta, vrea să organi
zeze „Carnavalul teatrului". 
Această manifestare va prilejui 
peste 100 de spectacole, toate 
teatrele „orașiilui lagunelor" 
urmind să funcționeze „in trei 
schimburi" pe perioada respec
tivă. Așadar, nu un carnaval 
obișnuit, ci unul al scenei.

® ȚIGĂRI FĂRĂ TU
TUN. Pe piața americană au 
fost puse in vinzare. pentru 
prima dată, țigări fără... tutun. 
Vindute sub marca „Free" (cu- 
vint care înseamnă „liber", in 
sensul de liber de... tutun și în 
special, de atit de nociva nico
tină), noile țigări se compun din- 
tr-un amestec de grîu, coji de 
boabe de cacao, lămiie și me
lasă. Ele au primit recent apro
barea unei comisii medicale și 
au fost destul de bine primite 
de fumătorii care doresc să re
nunțe la... fumat.

@ CENTRALĂ MAREE 
MOTRICE. Energeticienii 
portughezi se preocupă intens 
de găsirea.și valorificarea de 
noi surse de energie. Astfel, pe 
insula Madeira a fost instalat 
prototipul unei centrale elec
trice propulsate de maree. Pro
iectarea și construirea instala
ției au necesitat patru ani.



„Poporul bulgar salută cu bucurie 
rezultatele convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov"
Ample comentarii ale presei bulgare

SOFIA 16 (Agerpres). — Ziarele centrale bulgare de simbătă con
sacră spații ample comentariilor și articolelor pe marginea rezultatelor 
rodnice ale vizitei de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria. Ziarele sint unanime in 
aprecierea că noul dialog la cel mai inalt nivel româno-bulgar va 
marca o nouă și importantă etapă in dezvoltarea mereu ascendentă a 
prieteniei și conlucrării fructuoase intre cele două țări vecine, repre- 
zentind, concomitent, o contribuție de preț la cauza înțelegerii, cola
borării și păcii in Balcani, in Europa și in intrcaga lume.

într-un comentariu dedicat vizitei, 
ziarul „RABOTNICESKO DELO" evi
dențiază, intre altele : „întâlnirile și 
coniorbirile tradiționale dintre to
varășul Todor Jivkov, prim-secrctar 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român,. președintele Republicii So
cialiste România, constituie un im
portant factor dinamizator pentru 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări vecine. Acest 
adevăr a fost confirmat și de dialogul 
fructuos, desfășurat de data aceasta 
pe pămintul Bulgariei, dintre con
ducătorii de partid și de stat . ai 
Bulgariei și României. S-a dat. in 
acest mod, un nou impuls colabo
rării în domeniile construcțiilor de 
mașini, chimiei, metalurgiei, electro
nicii, invățămîntului și pregătirii ca
drelor, cercetării științifice și in alte 
sectoare".

„în esență, relevă în continuare 
ziarul, această colaborare reprezintă 
un impuls pentru progresul neîntre
rupt al țărilor noastre socialiste, 
pentru întărirea și înflorirea siste
mului socialist. O atenție deosebită 
a fost acordată în cadrul convorbi
rilor problemelor situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. A fost 
exprimată din nou hotărîrea celor 
două țări de a acționa și in viitor, 
impreună cu celelalte țări socialiste 
frățești, cu toate forțele antiimpe- 
rialiste și iubitoare de pace, în direc
ția opririi deteriorării și complicării 
situației internaționale, pentru adin- 
cirea procesului de destindere,_ pen
tru garantarea păcii și securității în 
Europa și in lume".

în incheierte, ziarul arată : ..In 
cadrul convorbirilor s-a pus în, mod 
fires/ accentul asupra situației din 
Balcani. Așa cum era de așteptat, 
cei doi conducători de partid și de 
stat au reafirmat încă o dată hotări- 
rea de a depune și in viitor eforturi

consecvente pentru • dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre statele balcanice, 
pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii trainice, de bună 
vecinătate și înțelegere. Poporul 
nostru salută cu satisfacție rezulta
tele acestor convorbiri. Ele întăresc 
convingerea și optimismul nostru 
că. și in viitor, colaborarea bulgaro- 
română ya progresa în toate direcțiile, 
în conformitate cu interesele vitale 
ale popoarelor noastre și interesele 
generale ale socialismului și păcii".

La rîndul său, ziarul „ZEMEDEL- 
SKO ZNAME“ publică articolul re
dacțional intitulat semnificativ „Sub 
semnul prieteniei și' colaborării", în 
care se subliniază,. într.e altele : „Re
centele convorbiri constituie un nou 
și important moment, o nouă expre
sie, cu un bogat conținut, de împli
nire a prieteniei bulgaro-române, ci- 
nțentată de singele vărsat in comun 
de cele două popoare in lupta pen
tru eliberarea socială și națională. 
Dialogul la cel mai inalt nivel a con
firmat cu o nouă forță eficiența și ro
lul determinant al tradiționalelor în
tâlniri și convorbiri dintre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbogățirea permanentă a ac
tivităților de colaborare reciproc- 
avantajoasă dintre cele două țări so
cialiste vecine, ceea ce corespunde 
intereselor celor două popoare, ale 
tuturor țărilor socialiste, ale păcii și 
înțelegerii".

Ziarul arată, de asemenea,, că dia
logul la cel mai înalt nivel dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov „a permis să se facă un bilanț 
al îndeplinirii înțelegerilor și obiec
tivelor stabilite de cei doi conducă
tori la întîlnirile lor de la Voden și 
Sinaia". Referindu-se la activitatea 
celor două țări pe linia întăririi pă
cii și colaborării în Balcani, ziarul 
arată că. „Bulgaria și România vor 
depune și în viitor eforturi pentru 
dezvoltarea in continuare a unor ra
porturi de prietenie și cooperare in 
regiune".

Sub titlul „O nouă pagină a priete
niei și colaborării bulgaro-române" 
ziarul „NARODNA ARMIA" scrie : 
„Săptămina care se încheie o putem 
numi, pe drept cuvint, săptămina pri
eteniei romăno-bulgare, a bunei ve
cinătăți și a colaborării reciproc- 
avantajoase dintre Bulgaria și Româ
nia. întâlnirile și convorbirile bulga
ro-române la cel mai inalt nivel din 
ultimii ani au devenit o parte inte
grantă a calendarului politic al Bul
gariei și României. întîlnirea la, nivel 
inalt din 13 și 14 februarie a.c. de la 
Ruse și Voden va constitui un mo
ment de referință, în primul rînd, 
datorită caracterului ei de lucru, con-' 
creț, prin rodnicia convorbirilor pur
tate, prin dorința fierbinte și hotări- 
rea fermă a celor două țări de a da 
un nou avînt, precum și orizonturi și 
impulsuri noi dezvoltării in continua
re a relațiilor multilaterale dintre 
cele două țări, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și solidarității 
internaționale, în spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din noiembrie 1970".

Referindu-se la rezultatele bogate 
ale vizitei, ziarul „TRUD" scrie, in
tr-un articol publicat sub titlul „In- 
tilnire fructuoasă" : ..întîlnirea și 
convorbirile conducătorilor celor două 
țări constituie, fără îndoială. încă un 
jalon puternic pentru prietenia ’ de 
secole a popoarelor bulgar și român 
și pentru întărirea unității și coeziu
nii țărilor socialiste". •

Articolul „Bună vecinătate, priete
nie, colaborare", inserat de ziarul 
„KOOPERATIVNO SELO", subli
niază, la rîndul său : „Nu încape nici 
o îndoială că noua intîlnire bulgaro- 
română la cel mai înalt nivel, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, in 
spiritul prieteniei și stimei reciproce, 
constituie o nouă și esențială contri
buție la adincirea in continuare a 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare, in in
teresul socialismului, al păcii in Bal
cani, în Europa și in întreaga lume".

Celelalte ziare centrale din țara ve
cină și prietenă consacră, ,de aseme
nea. ample comentarii vizitei de pri
etenie efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Bulgaria, expri- 
mînd opinia că dialogul rodnic din
tre conducătorii celor două țări va 
influența pozitiv extinderea în conti
nuare a conlucrării româno-bulgare 
in toate domeniile, in interesul celor 
două popoare, ăl socialismului, al pă
cii și înțelegerii in întreaga lume.

In orașul portughez Porto s-a desfășurat recent o manifestație populară in apărarea cuceririlor democratice. Fotogra
fia înfățișează lin aspect din timpul manifestației
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„O economie dinamicâ, în plin progres"
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O serie de publicații din diferite 
tari ale lumii consacră ample arti
cole tării noastre, diferitelor aspecte 
ale politicii interne și externe a 
României.

Ziarul peruan- „EL COMERCIO" 
— sub titlul . „Nu trebuie să mai 
existe țări sărace cind vom ajunge in 
anul 2000“ — prezintă concepția
României cu privire la edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. „România — se arată, intre 
altele, in articol — este una dintre 
țările care au acordat o atenție deo
sebită necesității instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, pe 
baza transformărilor revoluționare". 
Publicația citată prezintă apoi pe larg 
conceptul românesc cu privire la' o 
nouă ordine economică internaționa
lă. relevlnd că „arhitect al acestui 
concept este președintele tării, 
Nicolae Ceausescu".

Revista „PERU AGRARIO" evi
dențiază. în articolul „România, — o 
agricultură intensivă și modernă", 
succesele deosebite obținute de tara 
noastră in ultimii ani în acest do
meniu, subliniind că ritmul- de dez
voltare a agriculturii, „ca si cel al 
industriei românești, se înscrie prin
tre cele mai dinamice din lume". 
Articolul relevă, de asemenea, că 
România iși propune, după cel de-al 
Xll-lea Congres al P.C.R.. accele
rarea procesului de modernizare a 
agriculturii in perioada 1981—1985, ri

dicarea la un nivel superior a efi
cienței activității desfășurate in 
această ramură de bază a economiei.
, Două ample comentarii consacrate 

țării noastre sint inserate si in pagi
nile ziarului argentinian „COMPEN- 
DIO". Unul dintre articole analizează 
poziția României in domeniul comer
țului exterior, subliniind propunerile 
și inițiativele țării noastre cu privire 
la edificarea unei noi ordini în comer
țul mondial — parte organică a noii 
ordini economice internaționale. Cel 
de-al doilea se referă pe larg la gama 
pariată de produse pe care le oferă 
la export centralele industriale româ
nești cu activități de comerț exterior.

Posturile costaricane „RADIO UNI- 
VERSIDAD" și „RADIO AMERICA 
LATINA" au difuzat programe spe
ciale dedicate României, prezentând 
ascultătorilor realizările tării noastre 
in domeniile economic și social. Emi
siunile s-au referit la amplele 
perspective deschise de programele 
aprobate de cel. de-al Xll-lea Con
gres al partidului nostru progresului 
continuu al României socialiste. Au 
fost subliniate,, in acest cadru, prin
cipialitatea politicii interne si exter
ne românești, succesele obținute in 
edificarea, unei economii moderne ce 
garantează traducerea în viată a pro
gramelor cuprinse in „strategia dez
voltării multilaterale a societății ro
mânești". .

(Agerpres)

„DECLARAȚIA DE LA QUITO". In capitala Ecuadorului a avut loc prima 
reuniune a reprezentanților forțelor politice care fac parte din Conferința 
permanentă a partidelor politice din America Latină (COPPPAL), organism 
regional de consultare politică pe teme de actualitate din America 
Latină, creat în octombrie anul trecut la Oaxaca, in Mexic. Participanții au 
adoptat „Declarația de la Quito'1. Rezoluția principală cuprinsă in docu
ment 
tarea

evidențiază necesitatea de a se lua măsuri eficiente pentru dezvol- 
și consolidarea independenței economice a statelor latino-americane.

1NCHEIEREA VIZITEI IN 
VIETNAM A DELEGAȚIEI

LA
R. S.
DE PARTID $1 GUVERNAMEN
TALE CEHOSLOVACE, condusă de 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, care a 
purtat convorbiri cu delegația R. S. 
Vietnam, condusă de Le Duan. secre
tar general al C.C. al P.CiV., au 
fost semnate un tratat de prietenie 
și colaborare intre cele două tari, 
precum și un comunicat comun.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE 
VACANȚA, la care România par
ticipă cu un pavilion al Ministeru
lui Turismului, s-a deschis, ieri, la 
Viena. Pavilionul României a fost 
vizitat dc Joscf Staribacher, mi
nistrul federal pentru comerț, meș
teșuguri și industrie al Austriei, în
soțit de personalități ale vieții poli
tice și economice austriece. Minis
trul austriac a fost intimpinat de 
Octavian Groza, ambasadorul Româ
niei la Viena. și de Marin 
Ceaușescu, consilier economic.

Convorbiri la Teheran ale delegației cultului musulman

din România

PARTIDUL CONGRESUL NA
ȚIONAL INDIAN (I) a înlocuit 
formațiunea politică de opoziție 
Janata în guvernul local al statului 
Himachal Pradesh — informează 
agenția Reuter. Liderul local al 
Congresului Național Indian (I), 
Thakur Ram Lall, a depus jură- 
mintul în calitate de nou premier 
al statului, după ce partidul Janata 
devenise minoritar in parlamentul 
regional, deoarece numeroși depu- 
tați ai săi și-au prezentat demisia 
și s-au raliat formațiunii politice 
de guvernămînt.

CONVORBIRI FRANCO-AMERI- 
CANE. Primul ministru al Franței, 
Raymond Barre, l-a primit pe Reu
ben Askew, reprezentant special al 
președintelui S.U.A. pentru 
cierile comerciale. Cu acest 
premierul-francez a evocat 
colele renașterii acțiunilor 
ționiste, în special in domeniul oțe
lului și aeronauticii". relevă .agen
ția France Presse. Trimisul ameri
can a avut, de asemenea, o întreve
dere cu ministrul francez al co
merțului exterior. J ean-Frangois 
Deniau.

nego- 
prilej, 
„peri- 

protec-

TEHERAN. — O delegație a cultu
lui musulman din România a parti
cipat, la invitația guvernului iranian, 
la festivitățile prilejuite de prima 
aniversare a victoriei revoluției. isla
mice iraniene. Cu acest prilej, mem
brii delegației au fost primiți de 
aiatolahul Khomeiny și au avut con

vorbiri cu aiatolahii Mohammad 
Hossein Beheshti, secretarul Consi
liului Revoluționar, și Hossein Aii 
Montazeri. De asemenea, delegația a 
.fost primită de președintele republi
cii. Abolhassan Banisadr. si a avut 
întrevederi cu alte personalități 
iraniene.

intîlnire prietenească la Helsinki

HELSINKI. — In localitatea fin
landeză Kiljava a fost organizată o 
intîlnire cu cadrele didactice și 
cursanta Institutului pentru pregă
tirea cadrelor' al Confederației sindi
catelor din Finlanda. Ambasadorul 
țării noastre la Helsinki, Maria Stă- 
nescu, a făcut o expunere asupra

politicii interne si externe a partidu
lui. și statului nostru. La intîlnire au 
participat Olavi Hanninen. vicepre
ședinte al Partidului Comunist Fin
landez. vicepreședinte al Confedera
ției sindicatelor . din Finlanda, și 
Eemil Strand, rectorul Institutului, 
membru al Partidului Social-Democrat.

Expoziție de arheologie la Haga

HAC A. — In- cadrul manifestărilor 
consacrate împlinirii a 2050 de ani 
de la constituirea primului stat dac 
centralizat și independent și centena
rului relațiilor diplomatice intre 
România și Olanda, la Haga a avut 
loc inaugurarea expoziției de arheo
logie „Civilizația daco-geților \ în pe
rioada clasică". La vernisaj a fost 
relevat faptul că prezența în Olanda 
a expoziției de arheologie constituie

un eveniment de profundă, semnifi
cație culturală, ce se înscrie in con
textul bunelor relații de prietenie, 
devenite tradiționale, dintre cele 
două țări și popoare. La manifestare 
au. participat reprezentanți ai minis
terelor afacerilor externe. culturii, 
șefi ai unor misiuni diplomatice, oa
meni de cultură și artă, ziariști, pre
cum și un numeros public.

Seară culturală la Liege

BRUXELLES. — In continuarea 
majiifgșțărilor organizate la Liege, in 
cadrul „Zilelor românești", la Cen
trul. cultural din Chenee a avut loc 
o seară culturală românească. Jules 
Verbinnen, directorul centrului, a

evocat tradițiile' folclorului românesc. 
Ansamblul î.Ctobănașul" din "Sucea
va a susținut un program de cintece 
.șt dansuri populare românești, care 
s-a bucurat de .un deosebit succes.

Situația din Rhodesia
• Vie îngrijorare în rîndurile țărilor africane membre ale 

O.N.U. ® Rezultatele primei faze a alegerilor legislative
NAȚIUNILE UNITE. — Grupul 

țărilor africane la O.N.U. a difuzat 
o declarație in care se exprimă în
grijorarea față de evoluția situației 
din Rhodesia. Autorii declarației 
adresează un apel secretarului gene
ral ai O.N.'U. și tuturor membrilor 
organizației mondiale de a determi
na Marea Britanie să acționeze pen
tru normalizarea cit mai urgentă a 
situației dip Rhodesia.

SALISBURY 16 (Agerpres). — La

Salisbury au fost anunțate rezulta
tele oficiale definitive ale alegerilor 
de la 14 februarie, cind electoratul 
alb a fost chemat să desemneze 20 de 
deputați din totalul de 100 de mem
bri ai viitorului parlament al țării. 
Mandatele au revenit unor membri 
ai Frontului Rhodesian — partid con
dus de șeful fostului regim minoritar, 
Ian Smith. — 14 dintre ei fiind de
clarați aleși din oficiu, intrucît in cir
cumscripțiile respective nu au exis
tat contrăcandidați.

I.

COMISIA DREPTURILOR OMULUI A O.N.U. 
zent lucrările la Geneva. Din comisie, fac parte 43 
O.N.U. România participă in calitate de observator, 
blema respectării drepturilor omului in teritoriile arabe ocupate, Comisia | 
a adoptat cu o largă majoritate două rezoluții in care se apreciază că 
ocuparea acestor teritorii, in sine, este o încălcare a drepturilor omului și , 
se condamnă încercările de a anexa părți ale acestor teritorii, instalarea 
de așezări israeliene in''aceste teritorii ocupate, orice altă formă de re- I 
presiune și se reafirmă dreptul poporului palestinian Ia autodeterminare 
și la formarea unui stat independent și suveran.

își desfășoară in pre, 
de state membre al< 
Luind in discuție prO;

Țările islamice au cerut convocarea
Consiliului de Securitate

pentru a examina măsurile ilegale ale autorităților israeliene
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Grupul țărilor islamice la O.N.U. 
a cerut convocarea Consiliului de 
Securitate pentru examinarea situa
ției „grave și îngrijorătoare" create 
prin noile măsuri anunțate de Israel 
privind constituirea unor așezări 
israeliene in zona orașului Hebron, 
pe malul occidental al Iordanului. în
tr-o scrisoare adresată președintelui 
Consiliului de Securitate se arată că 
decizia autorităților israeliene repre

zintă o violare a prevederilor celor 
două rezoluții adoptate de consiliu in 
1979. prin care se cerea să se pună 
capăt „Înființării, construirii și plani
ficării" de noi așezări israeliene in 
teritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967.

Ambasadorul Iordaniei la O.N.U., 
Hazem Nuseibeh, a adresat o scri
soare cu un . conținut similar pre
ședintelui in exercițiu pe luna fe
bruarie al Consiliului de Securitate.

Congresul Partidului Democrat - Creștin Italian
.ROMA 16 (Agerpres). — La Roma 

se desfășoară lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Demo- 
crat-Creștin Itajian. de guvernămint. 
în raportul prezentat de secretarul 
politic al P.D.C., Benigno Zaccagnini. 
se arată câ problema pe care și-o 
pune P.D.C. „este aceea de a aprecia 
dacă asupra marilor teme politice care 
trebuie înfruntate și soluționate pen
tru depășirea situației de urgență in 
care se află țara există convergențe 
suficiente de idei cu celelalte partide, 
deci și cu comuniștii, in măsură să 
justifice o preluare in comun a pu
terii". Secretarul politic democrat- 
creștin a declarat că in opinia P.D.C.

o dezbatere in acest sens poate fi 
deschisă, cu condiția sâ fie evaluate 
posibilitățile reale ale reconstituirii 
unei politici de solidaritate națională. 
„Fără asemenea clarificări — a pre
cizat Zaccagnini — noi nu ne putem 
asuma responsabilitatea de a accepta 
propunerea constituirii unui guvern 
care să prevadă participarea comu
niștilor. dar — a spus el in continuare 
— nu putem nici să ne asumăm res
ponsabilitatea de a o respinge in mod 
prejudiciabil, fără a verifica in prea
labil existența condițiilor politice la 
care considerăm că nu se poate re
nunța". relevă agenția A.N.S.A;

(din actualitatea politica) Teledetectarea
- Un moment, aruncați mai întîi o privire pe cadranul ceasului.

Reuniunea O.U.A. și imperativele 
decolonizării

La „Casa Africii" din Addis Abeba 
s-au încheiat vineri lucrările celei 
de-a 34-a reuniuni a Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității A- 
tricane.

întrunită într-un moment cind in 
Africa se intensifică lupta popoare
lor pentru lichidarea ultimelor vesti
gii ale colonialismului și rasismului 
— cel mai semnificativ exemplu al 
transformărilor ce au loc pe conti
nent fiind apropiatele alegeri legis
lative din Rhodesia (27—29 februa
rie) in vederea asigurării accesului 
la independență al fostei colonii bri
tanice — reuniunea din capitala Etio
piei a constituit un prilej pențț’u 
statele membre ale O.U.A. de a-și de
fini poziția față de citeva dintre cele- 
mai actuale și mai stringente proble
me ale vastei lor regiuni geografice.

Astfel, finind seama de faptul că si
tuația din Rhodesia este caracteriza
tă .printr-o accentuare vădită a ten
siunii și prin apariția a numeroase 
piedici pe calea aplicării acordului de 
la Londra, reuniunea și-a concentrat 
cea mai mare parte a dezbaterilor 
examinării' evenimentelor din aceas
tă țară. Numeroși vorbitori au criti
cat cu severitate administrația pro
vizorie britanică, însărcinată cu su
pravegherea procesului electoral, 
făcind-o direct răspunzătoare de a- 
nomaliile create ca urmare a măsu
rilor părtinitoare adoptate. Guver
natorul britanic, au subliniat repre
zentanții . țărilor africane, a permis 
trupelor fidele fostului regim de 
la Salisbury să se deplaseze liber 
pe teritoriul țării,, in vreme ce 
forțele patriotice au fost canto
nate la bazele dinainte stabili
te. Aceste trupe continuă să hărțu- 
iască populația, să opereze arestări 
în rîndul opozanților politici, ceea 
ce este de natură să sporească în
cordarea și să creeze piedici activi
tății nestingherite a Frontului Patrio
tic Zimbabwe. Numai în ultimele zile.

agențiile de presă au relatat despre 
mai multe atentate organizate impo- 
triva unor lideri ai Frontului,, inclu-. 
siv Robert Mugabe, președintele U- 
munii Naționale Africane Zimbabwe 
— Z.A.N.U.

Reține de asemenea atenția faptul 
că nu au fost adoptate măsurile ne
cesare in vederea înlăturării tuturor 
trupelor sud-africane de pe terito
riul Rhodesiei. Așa cum se știe, 
o parte din aceste forțe stațio
nate in apropierea podului Beit. 
la frontiera dintre Rhodesia și 
R.S.A., au fost retrase cu pu
țin timp înaintea deschiderii reuniu
nii O.U.A. de la Addis Abeba, 
dat așa-ziși „voluntari" sud-africani 
continuă să se afle și astăzi in 
diferite părți ale teritoriului rho- 
desian. Prezența, lor, condamnată 
cu asprime de opinia publică inter
națională, constituie o încurajare si 
un sprijin pentru forțele reacționare 
din interior care nu ezită să recurgă 
la cele mai samavolnice acte pentru 
a sabota apropiatele alegeri legisla
tive și a împiedica accesul la putere 
al Frontului Patriotic Zimbabwe.

Tinînd seama de toate acestea, re
uniunea ministerială a O.U.A. a adop
tat o rezoluție prin care a condam
nat încălcarea acordurilor de la Lon
dra și a lansat un apel tuturor sta
telor de a acționa în vederea strictei 
lor respectări, astfel incit să se cre
eze condițiile necesare pentru desfă
șurarea unor alegeri cu adevărat li
bere și echitabile in această țară. 
Consiliul a decis in acest sens trimi
terea la Salisbury, in timpul alegeri
lor. a unei misiuni de observatori 
compuse din membri ai secretariatu
lui general. Rezoluția cere, totodată, 
retragerea tuturor trupelor sud-afri- 
cane. ca și a mercenarilor care se mai 
află pe teritoriul rhodesian și. în ace
lași timp, asigurarea liberă a reîn
toarcerii tuturor rhodesienilor in 
patria lor. S-a sugerat, de asemenea, 
secretarului general al O.N.U. să în

treprindă de urgență o anchetă In 
Rhodesia.

Desigur, un rol important in zădăr
nicirea uneltirilor cercurilor rasiste, 
in realizarea aspirațiilor de libertate 
ale poporului Zimbabwe il are întă
rirea unității de acțiune a forțelor 
patriotice — care prin succesele obți
nute in lupta de eliberare și-au adus 
o contribuție hotăritoare la realizarea 
acordurilor de reglementare a pro
blemei rhodesiene — participanții la 
reuniunea de la Addis Abeba Iansind, 
in acest sens, un apei conducătorilor 
celor două aripi ale Frontului Patrio
tic— Uniunea Națională Africană 
Zimbabwe (Z.A.N.U.) și Uniunea Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.).

Reuniunea ministerială a O.U.A..

care a durat zece .zile, a examinat, de 
asemenea., situația din Namibia și 
Africa de Sud, condamnind încercă
rile autorităților de la Pretoria de a 
perpetua cu orice preț politica de 
apartheid și discriminare rasială. Ea 
a discutat, in același timp, o serie de 
probleme existente între unele țări 
africane, inclusiv de ordin teritorial, 
ca moștenire a dominației colo
niale, subliniind, ca un comandament 
primordial, necesitatea rezolvării lor 
prin tratative, pentru a da posi
bilitate popoarelor’ respective să-și 
concentreze toate energiile dezvoltării 
economice, făuririi unei vieți libere 
și prospere.

Nicolae N. LUPU

CANADA

Consultare electorală sub semnul
problematicii economice

La mai puțin de nouă luni de la 
precedentul scrutin, circa 15 milioane 
canadieni cu drept de vot urmează 
să se prezinte din nou la urne, la 18 
februarie, pentru a desemna pe cei 
282 membri ai parlamentului. Aceas
tă consultare electorală anticipată a 
fost impusă, după cum s-a anunțat, 
de respingerea, la 13 decembrie, de 
către Camera Comunelor, a proiectu
lui de buget pe anul 1980, ceea ce a 
determinat guvernul conservator, 
condus de Joseph Clark, să-și pre
zinte demisia.

Deși de scurtă durată, campania 
electorală a scos in evidență' acuitatea 
unor probleme de natură economică 
și socială..care confruntă tara: reduce
rea drastică a ritmului de dezvoltare, 
intensificarea inflației și creșterea șo
majului. înrăutățirea balanței de 
plăți. Dealtfel, trebuie precizat câ tot 
deteriorarea situației economice 
„un reflex intirziat al crizei econo
mice care a cuprins țările occi
dentale" cum se exprimă ziarul 
„Globe and Mail" — a stat la baza

rezultatului nedecis al scrutinului 
precedent, de la 22 mai 1979, ce a pus 
capăt unei guvernări neîntrerupte de 
11 ani a Partidului Liberal, condus 
de Pierre Elliot Trudeau. Cabinetul 
conservator, care i-â luat locul, era 
minoritar în parlament, neputind gu
verna decit cu ajutorul deputaților 
micului Partid al Creditului Social.

în cele două luni de campanie 
electorală, reprezentanții celor două 
mari partide politice canadiene, că
rora li s-au alăturat candidații Parti
dului Nou Democrat și ai Partidului 
Creditului Social, s-au aflat tot timpul 
sub presiunea problemelor economi
ce. Ei au căutat să prezinte alegăto
rilor diversele soluții pe care le pre
conizează nu atît pentru ieșirea din 
actualele, dificultăți, cit mai degrabă 
pentru estomparea acestora, jntrucit 
— după cum evidențiază un studiu 
al Institutului canadian de studii eco
nomice „Conference Board" — in 
viitorul apropiat nu există perspec
tive ca evoluția situației să fie abă
tută de la actualul curs nefa

vorabil. în 1980, arată studiul men
ționat. economia Canadei va înregis
tra perioade de stagnare, ia 'care se 
va adăuga o inflație de circa 10 la 
sută, un șomaj și mai ridicat decit în 
prezent (cam 8 la sută din torța de 
muncă) și un deficit al balanței de 
plăți de aproximativ 6 miliarde do
lari. De aceea, opinează „Financial 
Times", opinia publică „este pruden
tă față de promisiunile oamenilor 
politici In legătură cu ce pot realiza 
in domeniul economic".

Este adevărat că, pentru a se con
tracara cursul spre deteriorarea con
tinuă’ a situației economice, autorită
țile au întreprins in ultima . vreme 
o serie de măsuri, indeosebi in di
recția soluționării problemelor ener
getice. O atenție specială s-a acor
dat atit măsurilor de economisire a 
energiei, cit și punerii in valoare 
a noi surse energetice. în apropie
re de Edmonton se construiește o 
mare rafinărie, care va produce pe
trol — din prelucrarea șisturilor bi
tuminoase. Paralel cu aceasta. in 
zona golfului James se construiește 
unul din cele mai mari complexe hi
droenergetice din lume — cu 33 
de generatoare, urmind să furnizeze, 
incepind din 1986. o cantitate de 
energie electrică ce echivalează cu 
un consum mediu de 600 000 barili de 
petrol pe zi.

Pe baza diverselor sondaje de opi
nie. presa canadiană încearcă să des
lușească fn ce direcție vor înclina 
opțiunile electoratului. Or. rezultatele 
sondajelor, ca și aprecierile presei, 
sint adesea contradictorii. în condiții
le cind Partidul Conservator nu a 
reușit să se evidențieze prin nimic 
deosebit in scurta perioadă cind s-a 
aflat la conducere — apreciază ziarul 
„Financial Times" — și cind Partidul 
Liberal mai resimte încă efectele in
succesului său la precedentele ale
geri. cel de-al treilea partid în or
dinea importantei. Partidul Nou De
mocrat. speră să obțină cîstiguri de 
voturi pe seama celor două partide 
mai mari. Mai realist,, ziarul ..To
ronto Star" scrie: ..Sâ așteptăm totuși 
18 februarie pentru a vedea ce vor 
.spune atunci canadienii".

N. PLOPEANU

Teribilă este setea omului de cunoaștere și comunicare. Trăiește o 
mili-fracțiune de clipă pe un micro-fir de nisip, pe Terra noastră, una 
dintre miliardele de planete ale uneia dintre miliardele de galaxii — și 
n-are liniște: vrea să știe dacă este sau nu singur în univers, să afle 
dacă mai are ceva frățiori sau verișori prin infinitul cosmic, cum să co
munice cu ei și ce fel de viață duc pe acolo.

Pentiu a formula răspunsuri,' disciplina nouă, Teledetectarea, a ela
borat' impresionante proiecte și programe de acțiune.

De pildă, proiectul denumit „Ciclop", care prevede construirea unei 
gigantice rețele de baterii de radioascuitare - 1 500 de antene, fiecare 
de 100 de metri diametru. Ca un șir kilometric de farfurii puse la uscat, 
fiecare de dimensiunea unui teren de fotbal.

Pină atunci insă, sistemul „Pyiolitic Release", detectorul de viață in
stalat pe planeta Marte, n-a dat nici un semn de viață. La fe.i ca și 
analizatorii cu inlraroșii plasați pe sateliți. La fel, n-a venit nici o seri- 1 
soare de răspuns la „Mesajul" lansat in Cosmos prin nava Pioneer.

E drept, dificultățile sint multe. S-ar putea ca semnalele și mesajele 
terestre să fie recepționate in condițiile unor stadii de viață incipiente, 
la nivelul microorganismelor unicelulare; și cum amoebele sau infuzorii 
sint, în general, analfăbeți, răspund mai greu radiosondelor.

Cea mai mare dificultate este însă realizaiea unui șir de coincidențe 
pentru captarea eventualelor semnale de răspuns - respectiv orienta
rea antenelor, timpul de recepție, lungimea de undă etc.

...In plus, citeodată, se mai și ratează ocazii. De pildă, chiar acum, . 
telescoapele și antenele de ascultare cosmică au fost orientate greșit, 
spre bolta cerească - in loc să fie dirijate spre New Delhi.

Și din nou „Planeta., bogaților" a trecut pe lingă „Planeta de Sud" 
- cu „S" de la sărăcie sau sclavie, de la sărmani sau spoliați - fără 
să se poată dialoga cu adevărat. Radiosondele observatoarelor din 
Nord au irosit excelenta șansă de a afla care sint condițiile de viață 
in acele lumi, respectiv țâri, in care de 20 de ani venitul n-a crescut 
nici măcar cu 1 (un) dolar pe locuitor. Teledetectarea a pierdut ocazia 
de a furniza imagini despre perspectiva fisurării Terrei in două, și 
aceasta tocmai din cauza celor cărora ea le apare prea mică. Sau 
despre originalitatea cosmică a unei planete în care emisfera nordică 
s-ar roti intr-un sens, iar cea sudică in altul - minunăție mare, de-ar 
sta și cometele in coadă I

E drept, s-a captat un fel de semnal, respectiv mesajul prin care 
se solicita constituirea unui Fond global de stimulare a industrializării* 
țărilor in curs de dezvoltare. Fond care urma să ajungă peste 20 de 
ani, adică in anul 2000, la valoarea de 300 miliarde dolari.

Mesajul a intimpinat, bineînțeles, zîmbete sceptice, se vedea că vine 
de pe altă lume. Aici, pe lumea noastră, de unde să se procure 
asemenea avere? De unde?
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Stop - și priviți ceasul: cit v-a luat lectura „Chenarului"? Două mi
nute, trei? Deci s-au cheltuit 2 sau 3 milioane de dolari! Pentru că 
azi cheltuielile militare reprezintă 1 milion de dolari pe minut - calcu
lați dv. cite minute mai sint pînă în anul 2000.

Nu-i așa că teledetectarea ar afla multe date despre viața pe alte 
lumi dacă radiosondele ar fi dirijate spre Pămint?

N. CORBU
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