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Pe aeroportul Otopeni, numeroși cetățeni ai Capitalei 
și-au manifestat satisfacția pentru rezultatele fructuoase ale

noului dialog la nivel înalt româno-zairez

15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
de puternic avint creator în construcția socialistă

PERIOADA CELEI MAI IMPETUOASE DEZVOLTĂRI
ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

Prin amploarea și profunzimea prefacerilor înnoitoare, revoluționare, perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului se înscrie ca perioada cea mai bogată în împliniri din întreaga istorie a României. 
Dezvoltarea puternică a economiei, ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului au la bază creșterea 

consecventă, an de an, a venitului național
Joi s-a încheiat vizita oficială în

treprinsă în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către general 
de corp de armată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședintele fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Re
publicii Zair.

Prin înțelegerile și documentele 
convenite cu prilejul convorbirilor 
dintre cei doi șefi de stat, noua în- 
tîlnire- la nivel înalt româno-zaireză 
a reprezentat și de data aceasta o 
contribuție importantă la extinderea 
și intenșificarea în continuare a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Zair, la cauza 
destinderii, securității și cooperării, 
pentru pace și progres în Europa .și 
în Africa, precum și in întreaga 
lume.

Ceremonia plecării înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Oto
peni, care era împodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Seșe Seko, în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și Zairului. Pe mari pan
carte erau înscrise urările „Să se 
dezvolte tot mai puternic relațiile 
de prietenie și. colaborare statorni
cite între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zair, în interesul 
reciproc al celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale !“, „Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea între toate popoarele 
lumii !“.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au sosit împreună 
la aeroport

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Zairului și României. în 
timp ce în văzduh răsunau 21 salve 
de artilerie.

Cei doi președinți au trecut in re
vistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Mobutu Șese Seko și-a luat 
Țămas bun de la oficialitățile române 
Arezențe pe aeroport. Erau de față 

-’arășii Ștefan Voi tec, Ilie Verdeț, 
Ef'T Bobu, Virgil Cazacu, Ion'Co- 
rria,../.Nicolae Constantin, Janos Fa- 
zekâs, Gheorghe Oprea. (îlieorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, 
Ion Ursu, Richard Winter, precum 
și membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, generali.

La ceremonie au asistat ambasa
dorul României la Kinshasa. Octa
vian Luțaș, și ambasadorul Zairului 
la București, Noengo Busu Nyoka.

Se aflau, de asemenea, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 

■ România.
La scara avionului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la personalitățile oficiale 
zâireze care l-au însoțit pe președin
tele Mobutu Șese Seko in vizita in 
țara noastră : Nguza Karl-I-Bond, 
comisar de stat al afacerilor externe 
și cooperării internaționale. Litho 
Moboti, comisar politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, Seti Yale, 
consilier special al președintelui fon
dator al Mișcării Populare a Revo
luției. președinte al republicii, și 
secretar general al Consiliului națio

nal al securității. Bokana W’Ondan- 
gela, comisar general al planului, de 
la celelalte persoane din sulta șefu
lui statului’zairez.

Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi un călduros rămas bun de 
la președintele Mobutu 'Șese Seko. 
Cei doi președinți și-au strins mii- 
nile cu prietenie, s-au îmbrățișat 
cordial.

Un grup de pionieri a oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko buchete de flori.

într-o atmosferă entuziastă, sem
nificativă pentru bunele relații- din
tre România și Zair, numeroși cetă
țeni ai Capitalei, precum și studenți

zairezi. care . învață în țara noastră, 
aflați pe aeroport, au aclamat înde
lung pe cei doi șefi de stat, pentru 
prietenia trainică româno-zaireză, 
exprimîndu-și deplina satisfacție fată 
de rezultatele} fructuoase ale noului 
dialog la nivel înalt dintre România 
și Zair, menit să dea un impuls și 
mai mare dezvoltării și adincirii re
lațiilor de prietenie dintre poporul 
român și poporul zairez, in avanta
jul lor reciproc, al cauzei păcii, des
tinderii, securității și cooperării in
ternaționale.

La ora 11,15, aeronava specială cu 
care călătorește președintele Repu
blicii Zair a decolat

Anii Ceaușescu - ani de creație
rndnicâ, de adine umanism

Se petrec în rare răs
timpuri de istorie grăbiri 
uimitoare de ritmuri de e- 
voluție în viața popoarelor 
care să aducă după sine 
mutații adinc'i in conștiințe. 
Anii de acest fel sint grei 
de semnificații și evalua
rea lor deloc ușoară, fi
indcă el însumează sinte
zele unor acumulări prea
labile, ale unor acțiuni și 
relații de o natură mai 
deosebită care fac posibile 
salturile spre viitor. Și 
mai. cu seamă istoria con
temporană nu se măsoară 
lesne. Ea te poartă ca o 
apă repede, nelăsîndu-ți 
răgazul necesar pentru a 
pri.vi și a.judeca pe înde
lete., Dar in rapida ei des
fășurare, ea însăși ne arată 
reperele cu care mintea

noastră poate socoti, cu 
care măsurăm umbrele și 
luminile faptelor noastre 
obștești, izbînzile și slăbi
ciunile noastre. Privind 
înapoi astăzi la deceniile

psihologic-afectivă aparte. 
Pe de o parte, ne bucurăm 
de o sporită liniște și sta
tornicie in propria-ne casă, 
datorită unei politici dătă
toare de încredere pe tărî-
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de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

care s-au scurs pe răbojul 
istoriei românești contem
porane, distingem cu ochi 
liber, obiectiv, densitatea 
cu totul particulară, de sub
stanță a ultimilor cincispre
zece ani. Plini de gînd și 
faptă creatoare, de zorul 
dorinței de. autorealizare ,și 
autodepășire, acești ani 
grăbiți ai existenței noas
tre poartă o încărcătură

mul vieții noastre zilnice. 
Pentru o națiune care are 
de construit, cu vocația 
construcției, este enorm 
să-și poată în liniște vedea 
de treabă, să-și înalțe edi
ficiile sub arcul proteguitor 
al unei politici umaniste și 
democratice. Așa cum este 
efectiv politica noastră de 
azi afirmată și aplicată cu 
inegalabilă strălucire, forță

V ÎN INIMI CU, A
Ani ; cincisprezece I Și-ai luminii, toți 
cum nici în visul lor nu cutezară 
să și-i viseze, pentru strănepoți, 
strămoșii care-au adormit sub țară I

Ani ; cincisprezece ! Cu suișul drept 
spre tot ce-nseamnă rod și împlinire, 
cu tricolorul patriei pe piept 
și-n inimi cu a patriei cinstire I

și consecvență de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și, pe de altă 
pârte, dacă vorbim astăzi, 
intr-un fel firesc. despre 
o nouă ordine în lume, des
pre prezentul și mai ales 
despre viitorul relațiilor 
între popoare, orice cetă-
țean de la noi, dar și din 
multe alte părți ale globului, 
știe rolul imens al președin
telui Nicolae Ceaușescu} 
deschiderea unor largi ori
zonturi spre pace și înțele
gere cu prilejul atitor între
vederi la nivelurile cele mai 
înalte. Politică umanistă, 
deschisă în fața întregului 
popor.;, de aceea, fiedăfe 
cetățean al patriei a invâ-
(Continuare în pag. a III-a)

PATRIEI CINSTIRE
Ani : cincisprezece I De-un trecut amar 
spălînd răni vechi cu-ntremătoare leacuri 
și vieții dîndu-i noul calendar 
ai drumului spre luminoase veacuri I
Ani : cincisprezece I Bravi și umaniști 
care-i preiau istoriei ștafeta 
și-o poartă din Carpații comuniști 
cu-al păcii nimb încununînd planeta I

Victor TULBURE

Fantastica energie,
hotărirea de neinfrint

I
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IERI, LA DOROHOI

Primele produse 
ale noii fabrici 

de porțelan
O veste bună a străbătut ieri 

orașul Dorohoi : fabrica de por
țelan a început să producă. Cești 
de cafea și de ceai, farfurii, ar
ticole decorative, bibelouri etc. 
sint primele 40 de sortimente. 
Toate frumos Împodobite cu 
motive naționale, preluate .de 
pe ștergarele și covoarele din 
partea locului, altele „copiate" 
direct de pe cusăturile Măriei 
Chițan, învățătoare pensionară in 
comuna Dersca, recunoscută ca 
o neîntrecută artizană.

Cu numhi doi ani si jumătate 
in urmă, locul unde a început 
să fie produs „porțelanul de Do
rohoi" era viran. Șeful lotului 
de constructori. Gheorghe Ba
dea, s-a angajat încă de atunci 
ca primele produse să fie livra
te cu cel puțin două luni înainte 
de termen. -Un sprijin prețios 
l-au acordat constructorilor mun
citorii noii fabrici ; cei de la 
„creație" si „fasonare" au lu
crat alături de zidari, mecanici, 
electricieni, montori.

— Faptul că fabrica de porțe
lan. face corp comun cu între
prinderea de. sticlărie — ne 
spunea ieri inginerul Mircea 
Moga, directorul fabricii — ne 
permite să realizăm' produse 
de menaj într-o viziune unita
ră.. începind din aceste zile, 
cumpărătorii își vor putea 
procura veselă din sticlărie si 
porțelan în servicii complete, 
realizate într-o deplină unitate 
de modele și colorit. (Silvestri 
Ailenei).

In seara Iui 4 martie 
1977, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu 
se aflau în vizită oficială avea reședința președintele 
în Nigeria. Era pentru pri
ma dată cind un conducă
tor al statului român ajun
gea pină in acea îndepărta
tă țară africană, cu care 
relațiile României erau 
abia la începuturile lor. 
Convorbirile dintre cei doi 
șefi de state, decurseseră 
bine. Cu răbdare și cu tact, 
se ajunsese la concluzia 
unei strinse și folositoare 
colaborări dintre cele două 
state, diferite ca istorie, 
regim politic, social, cultu
ră. dar cu interese conver
gente, care se cereau puse 
în evidentă și fructificate.

Ziua fusese călduroasă, 
y^nscrarea adusese o briză

răcoritoare peste întinsa 
plajă a orașului Lagos, 
peste clădirea de la margi
nea oceanului unde iși
României. Programul zilei

toarele ape ale Atlanticu
lui. Se afla la capătul unei 
lungi și obositoare călăto
rii prin cinci țări africane 
și .acum măsura cu pasul 
său. in liniște, nisipu-

d| George MACOVESCU

fusese încărcat.' dar vizita 
ajunsese la sfirșitul ei. 
Cind soarele s-a dus. în as
fințit și, ascuns de coroa
nele unor palmieri, avea 
să se cufunde, galben și 
prăfuit, în apele ocea
nului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ieșit la malul 
mării. Ti priveam de la o 
mică distanță cum pășea 
pe nisipul bătătorit, cu 
capul îndreptat spre mișcă-

rile plajei nigeriene. A 
doua zi, avea să fie acasă, 
în România.

La ora opt seara, pre
ședintele Nigeriei a oferit 
într-o mare sală banchetul 
oficial. Participau peste 
două sute’de invitați. Des
tins, cu fata senină, surî- 
zător, satisfăcut de rezul
tatele obținute in cele cinci 
țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discuta cu parte

nerul său nigerian. Văzuți 
de la distanță, acești doi 
bărbați de stat care, cu trei 
zile înainte, nici nu se cu
noșteau. păreau acum ca 
doi vechi prieteni care își 
împărtășeau, unul altuia, 
gindurjle și preocupările.

La scurtă vreme după ce 
șeful statului nigerian și-a 
rostit toastul prin care sar 
Iuta elogios, pe președin
tele României socialiste, un 
secretar român a intrat în 
sală și a șoptit citeva cu
vinte tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Am simțit că 
s-a întîmplat ceva deosebit. 
Și totuși, nu s-a produs 
nimic care să distoneze cu 
obișnuita desfășurare a unor 
asemenea manifestări ofi
ciale. Cu un calm desă-
(Continuare în pag. a III-a)^

Locomotiva 
diesel-electrică 

de 1 500 CP
Constructorii de mașini de la 

marea Întreprindere bucureș- 
teană „23 August" au înregis
trat un nou și remarcabil suc
ces în muncă. De pe banda de 
montaj a fabricii de locomotive 
a întreprinderii a, fost . lansată 
prima locomotivă diesel-electri- 
că de 1 500 CP, cu transmisie 
electrică — produs de o înaltă 
complexitate tehnică, realizat 
după o concepție originală a 
specialiștilor români din acest 
domeniu. Ea este destinată re- 
morcăril trenurilor de călători 
sau a celor de marfă cu vagoa
ne avind sarcina pe osie de pină 
la 18 tone. De menționat contri
buția colectivului întreprinde
rii constructoare de mașini din 
Reșița, care, în colaborare cu 
uzina bucureșteană, a realizat 
motorul cu care este dotată lo
comotiva diesel-elecțrică de 
1 500 CP. (Agerpres)

Cea mai mare plantație compactă 
de pomi fructiferi din țară

între localitățile Dunăreni și Rast 
din județul Dolj, pe o suprafață de 
2 000' hectare terenuri nisipoase, se 
organizează cea mai mare plantație 
compactă, de pomi fructiferi din 
țară, care, în final, va avea 13 ferme 
pomicole. Pînă în prezent au fost 
plantate 386 hectare în sistem su- 
perintensiv. urmind ca pînă la sfîr-

LA „ÎNFRĂȚIREA" -

șitul acestui an să se ajungă la 1 200 
hectare. în aceste zile, intr-o amplă 
desfășurare de forte mecanice — 
buldozere, screnere, autoscrepere și 
alte utilaje — se acționează, în două 
schimburi, Ia nivelarea terenului. 
Concomitent, peste 100 de lucrători 
plantează meri, caiși. pruni, piersici, 
cireși și vișini. (Nicolae Petolescu).

ORADEA:
O mașină modernă, „

La cunoscuta întreprindere con
structoare de mașini „înfrățirea" 
din Oradea a fost realizat un utilaj 
complex, multifunctional, denumit 
„centru de prelucrare vertical cu 
comandă numerică".

Secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, Gheorghe Groza, 
și inginerul proiectant Ludovic Pa- 
nyk ne prezintă „fișa tehnică" a 
acestui utilaj realizat pe baza re
comandărilor secretarului general 
al. partidului. Lucrează aproape sin

poHcalificată a

gur, potrivit programării comanda
te, și se „autoservește" cu oricare 
din cele 30 de scule din propria ma
gazie. Este „policalificat", capabil 
să execute lucrări de găurit, frezat, 
alezat și alte operațiuni. Lucrează 
cit-8 oameni deodată, in funcție de 
complexitatea operației programa
te. Rebutul este exclus. Cit despre 
autorii lui — prea mulți pentru a-i 
putea evidenția pe toți aici — men
ționăm marca fabricii cu cate oră- 
denii se mindresc in țară și peste 
hotare : „înfrățirea". (Al. Peti).
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Toate forțele mecanice și umane angajate din plin, mai puternic in

BĂTĂLIA ÎNSĂMÎNTĂRILOR
r v '

SARCINA PRIORITARA: accelerarea semănatului culturilor din prima epocă

constanța Mulți mecanizatori lucrează bine în cîmp; altora le trece timpul printre degete sibiu Vremea este aceeași, ceea ce diferă este organizarea
Pe directorul Direcției agricole ju

dețene Constanța, ing. Dumitru An- 
ghelina, îl găsim pe cîmp. îl între
băm : Cu ce probleme mai deosebite 
se confruntă agricultorii dobrogeni ?

— în fiecare consiliu unic agroin
dustrial, practic in fiecare unitate 
agricolă, am organizat formații com
plexe care cuprind cile trei grupe. în 
raport cu cerințele, unii mecanizatori 
lucrează la aplicarea erbicidelor. alții 
la pregătirea terenului, iar cei mai 
experimentați însămințează.

Ne oprim la sediul Consiliului unic 
agroindustrial Remus Opreanu. Aici, 
nici țipenie de om : „sediul" s-a mu
tat in cîmp, acolo unde mecanizatorii 
ți cooperatorii ară și însămințează. 
Pe o tarla a cooperativei agricole din 
Medgidia 11 lntîlnim pe inginerul 
șef al consiliului. Constantin Cristian, 
împreună cu inginerul-șef al uni
tății el controlează pas cu pas sta
rea terenului, apreciază gradul de 
umiditate a solului,, stabilește par
celele unde Urmează a fi aduse 
utilajele pentru pregătirea patului 
germinativ. Pe o pantă de deal cu 
strat arabil subțire, dar bine mărun- 
țit și nivelat, lucrează o formație 
complexă de mecanizatori, care efec
tuează trei operații distincte. Unii 
erbicidează, alții pregătesc terenul, 
după care șe Însămințează imediat. 
Tractoarele de înalt randament 
A-l 800 sliit conduse de cei mai ca
lificați mecanizatori — Nicolae Nico- 
lae și Constantin Boțoagă. In urma 
grapelor cu discuri și a combinatoa- 
relor, patul germinativ rămîne bine 
pregătit. O formație (7 mecanizatori) 
discuiește arăturile pentru semăna
tul culturilor din prima urgență, 
precum și pentru floarea-soarelui 
și porumb. Cu două semănători 
S.U.P.-48, mecanizatorii Dumitru 
Rădoi și Ibram Fichret însămințează 
inul pentru ulei. Acum, mecanizato
rii și specialiștii sint practic nedes
părțit! din zori pînă în noapte. Ingi- 
nerul-șef al consiliului atrage aten
ția că se pot cîștiga cîțiva metri 
pătrați la marginea tarlalei, acolo 
unde se întorc semănătorile. Din 
timp în timp, controlează adincimea 
de semănat, ajută la curățirea piese
lor active ale grapelor cu discuri, 
operațiuni care asigură calitatea lu
crărilor și, In final, densitatea optimă 
a culturii.

Mergem apoi să vedem — după 
cum ne spune lng,. Gheorghe Glă- 
niah, directorul LA.S. Medgidia — 
„un colț de grădină’', de fapt p Su
prafață de iad Hectare, mică fn ra Lucrări pentru plantatul cartofilor

Să nu aruncăm la „fier vechi" 
nici o piesă recondiționabilă!
Acționînd în spiritul acestui principiu gospodăresc, metalurgiștii din Baia Mare 

au refolosit intr-un an piese in valoare de peste 20 milioane lei
întreprinderea metalurgică de me

tale neferoase din Baia Mare — cea 
mai mare unitate industrială a ju
dețului Maramureș — are, in nume
roasele ei secții, instalații foarte 
complexe, unele aduse din import. în 
care se realizează 45 de produse me
talurgice de mare importanță pen
tru economia națională. De exemplu, 
numai valoarea pieselor de schimb 
necesare intr-un an se ridică aici la 
40 milioane lei. Recondiționarea pie
selor uzate — iată un cimp larg de ac
țiune a inițiativei și experienței, sti
mulate de Decretul Consiliului de 
Stat cu privire la recuperarea și va
lorificarea resurselor materiale re- 
folosibile, ca modalități inepuizabile 
de reducere a cheltuielilor de pro
ducție și de evitare a risipei.

Desigur, și aici, ca și in alte între
prinderi din țară, s-a dobindit o a- 

. numită experiență în recuperarea și 
refolosirea pieselor- de schimb în pro- 

1 cesul de reparație și întreținere a 
instalațiilor și utilajelor, existînd o 
preocupare stăruitoare pentru refolo
sirea unei părți cit, mai mari din 
aceste piese și subansamble și,înlo
cuirea lor numai in cazul in care gra
dul de uzură le face intr-adevăr ire
cuperabile sub' această formă. Vine 

,în sprijinul acestei afirmații și fap
tul că. în cursul anului trecut, acțio- 
nindu-se în spiritul principiului „Nici 
o piesă care' poate fi recondiționată 
să nu fie abandonată I", aici s-au re
condiționat și refolosit piese în va
loare de peste 20 milioane Iei.

Despre modalitățile practice de or
ganizare a acestei importante activi
tăți, in spiritul prevederilor Decre- 

î tului Consiliului de Stat, ne-a furni- 
' zat amănuntele' necesare inginerul 
«Ion Miliai, șeful secției mecanică și 
piese de schimb din întreprindere, 

] secție căreia ii revine In primul rind 
-sarcina reparării și întreținerii insta
lațiilor și utilajelor aflate in func
țiune. Sistematizăm aceste informații.

PREGĂTIREA FORȚEI DE MUN
CĂ. De-a lungul ultimilor cinci ani, 
colectivul secției a fost asigurat cu 
meseriași de înaltă calificare, pri
ceput! și pasionați pentru acest gen 

’ de lucrări, ca și cu cadre tinere, bine 
pregătite, venite din școlile profe
sionale. Așa se face că. în prezent, 
aici sint echipe care au muncitori ex
perimentați în executarea unei game 
largi de operații. în acest sens s-au 
afirmat Simion Crețu, Anton Ka- 
toka. Iosif Țibere, Iosif Feldman, 
Gheorghe Bărbuș, Ludovic Szepoker, 
loan Cînța și alții.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE 
RECONDIȚIONARE. Fiecare insta
lație și utilaj are un termen anual 
de revizie cuprins intr-un program 
precis. Cu acest prilej se veri
fică fiecare piesă componentă Ș« 
se stabilește de către inginerul spe
cialist gradul de uzură al piesei 

port cu Suprafața totală a unității, 
dar cultivată intensiv, lucrată gospo
dărește. Pămîntul a fost arat și fer
tilizat pe baza cartării agrochimice, 
iar acum mecanizatorii și cîteva 
echipe formate din 60 de femei efec
tuează diferite lucrări. Unele plan
tează răsadurile de varză timpurie, 
altele pregătesc straturi pentru alte 
sortimente de legume. Un mecaniza
tor însămințează ceapa pe 40 hecta
re, realizînd zilnic norma prevăzută : 
5 hectare. Străbatem un alt colț de 
grădină unde nu mai avem ce ve
dea. Am sosit prea tîrziu : morcovii 
și ridichile de lună au fost însămin- 
țate de cîteva zile.

Timpul este deosebit de prețios 
acum, și de aceea tractoarele, cele
lalte utilaje trebuie folosite din plin. 
Unii mecanizatori nu înțeleg insă 
această necesitate. Pe o tarla din 
preajma comunei Siminoc zace pără
sită o grapă cu discuri. Este un uti
laj cu un randament de aproape 30 
hectare pe zi. Ne întoarcem în co
mună pentru a sesiza cele văzute. Ne 
lămurim repede. Mecanizatorului Ion 
Ungureanu i s-au încredințat utilajul 
amintit și un tractor de 180 C.P. El 
a trecut cu tractorul de pe cîmp pe 
șoseaua asfaltată și s-a îndreptat 
spre sediul cooperativei agricole. De 
ce ? Pentru a-l întreba pe șeful sec
ției de mecanizare. Mihai Măsaru.

șl cînd va trebui să fie schimbată. 
Inginerul stabilește pentru fiecare 
piesă in parte și cine va face operația 
de recondiționare — maistrul, șeful 
de echipă sau muncitorul — și care 
părți din utilajul dat la casare tre
buie să fie refolosite. Numai pe a- 
ceastă cale s-au putut recupera ma
teriale deficitare în gredtate totală 
de circa 20 de tone. în cursul anului 
trecut. Pentru piesele reconditionabi- 
le se fixează apoi tehnologia de re
cuperare, in funcție de gradul de 
uzură și destinația lor.

TEHNOLOGIILE de recondiționare 
se stabilesc împreună eu șefii de sec
toare și cu maiștrii, dar se apelează 
in special Ia inițiativa muncitorului, 
a șefului de echipă. Dintre tehnolo
giile mai des folosite și pentru care 
s-au creat condiții amintim : încăr
cări cu sudură, rectificări, acoperiri, 
bucșări, îndreptări, completări și 
altele. Sub îndrumarea maistrului, 
fiecărei piese i se asigură calitatea 
suprafețelor, rezistența mecanică, to
leranța, deci toate caracteristicile la 
parametrii ci inițiali. în acest sens, 
cu mijloace proprii, în întreprindere 
s-au confecționat scule și dispozitive 
adecvate, matrițe și verificatoare etc., 
deoarece nu se putea lucra la re- 
condiționare cu scule clasice. Acțiu
nea aceasta s-a extins pe măsură 
ce alte și alte piese complexe (unele 
de mare valoare — între 10 și 48 000 
lei) din componența noilor instalații 
ajung la stadiul de recondiționare.

S-au creat astfel posibilități de 
recuperare a unei largi game de pie
se și subansamble, cum ar fi rotorul 
suflantei de gaze (din import), de la 
instalația de acid sulfuric, cochilele 
de cupru de la secția bare și plăci 
de cupru, cilindrii pieselor pentru 
turnat țevi din plumb, lagărele com- 
presoarelor de aer, piesele pentru 
variatoarele de turație de la secția 
topire și instalația de xantați.

— Prin calitatea ireproșabilă a re- 
■condiționării pieselor — ne spune 
inginerul Ion Mihai — nOi ne stră
duim să schimbăm și optica unor 
oameni care, obișnuiți ani de zile să 
le înlocuiască numai cu piese noi pe 
cele uzate, uneori au rezerve față de 
piesele recondiționate. Compartimen
tul mecanic le-a făcut acestora o 
nouă demonstrație a capacității sale 
de intervenție și recondiționare. Era 
vorba de o componentă de bază a 
autoclavei de la instalația de seleniu 
tehnic, utilaj din import, în valoare 
de peste 1 milion lei. Piesa uzată, de 
construcție specială, trebuie să re
ziste Ia o presiune de 20 atmosfere 
și la o temperatură de 140 de grade. 
Se credea că singura soluție ăr fi 
să se apeleze Ia Import. Dar, cu 
meșterii noștri pricepuți Simion Cre- 
țu, Gheorghe Mociran și Ștefan 
Vrabeli, instalația a fost repusă în 
funcțiune, salvind 1 milion de lei. 

unde să mai lucreze. Cu același trac
tor a dat și pe acasă pentru a servi 
masa de prînz. Este greu de înțeles 
de ce nu se afla în cîmp nimeni din 
conducerea cooperativei agricole, a 
secției de mecanizare.

Nu esțe singurul caz care relevă că 
diferite tractoare și mașini nu se află 
incă pe cîmp. La secția de mecani
zare de la C.A.P. Siminoc, trei trac 
toare stăteau pentru că. după cum 
aveam să aflăm imediat, nu au me
canizatori. Prin curtea secției, alte 
două tractoare cu mașinile de plantat 
cartofi stăteau nefolosite. Nu zărim 
pe nimeni. în cele din urmă, Intr-o 
clădire învecinată găsim cițiva meca
nizatori, între care Valeriu Pană. 
Ștefan Tănase și mecanicul de sec
ție Constantin Seceleanu. în timp ce 
schimbăm cîteva cuvinte cu ei. mal 
apare un motopompist, Dumitru 
Hrițcu, și in urma lui — mecanizato
rul Ion Chelmencencu. Iată cum, in 
timp ce stau tractoriștii, stau și trac
toarele nefolosite ! Situații ca cele 
semnalate probează că măsurile sta
bilite de comandamentul județean 
pentru actuala campanie agricolă tre
buie să fie urmate de un control ri
guros pe teren, in fiecare unitate, 
spre a fi aplicate cu răspundere în 
vederea accelerării ritmului lucrărilor.

Constantin BORDEIANU

pe terenurile C.A.P. Cenei, județul 'Timiș
T- f?. Nlcbiăe BRUJÂN ; 

corespondentul „Scinteii"

Au îndeplinit planul cincinal

Acum sîntem pregătiți să facem ase
menea intervenții și la celelalte auto
clave, cînd va fi cazul.

într-adevăr, este nevoie pretutin
deni de schimbarea opticii păgubi
toare, cum spunea. interlocutorul 
nostru, ■ a preferinței pentru piesa 
nouă, atît timp cit prin reparația 
celei vechi se prelungește timpul de 
funcționare in condiții bune, preve- 
nindu-se astfel risipa. Și aici mai 
există locuri de muncă cu insta
lații în care consumul de piese de 
schimb este mare datorită mediului 
coroziv in care funcționează. Printre 
acestea se numără instalația de acid 
sulfuric, ale cărei piese de schimb 
turnate sint greu recuperabile, sau 
oalele de zgură din oțel de la secția 
metalurgie III, pe care zgura topită 
le spală și le deteriorează intr-un in
terval destul de scurt. Pentru acestea 
și pentru altele asemănătoare, meta- 
lurgiștii din Baia Mare caută noi so
luții tehnice, recuperatoare, manifes- 
tînd o preocupare sporită pentru ac
tivitatea de recondiționare a pieselor 
și rezultatele ei, considerind-o un 
important mijloc de creștere a bene
ficiilor întreprinderii.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scinteii"

Autoturisme de teren ARO, pe banda de montaj de la întreprinderea mecanică ‘Muscel

„Priviți semănăturile 1 — ne in-‘ 
deamnă tovarășul Eugen David, in
ginerul șef al cooperativei agricole 
Ocna Sibiului. Lucrările pe care le 
facem sint de cea mai bună calitate. 
Iar calitate • înseamnă buna pregă
tire ă terenurilor și însămînțarea lor 
devreme". Inginerul argumentează. 
Anul trecut, prin respectarea norme
lor de calitate, s-au obținut 100 000 
kg sfeclă furajeră la hectar. Acest 
rezultat i-a ambiționat pe coopera
torii din Ocna Sibiului, propunîndu-șl , 
să realizeze in acest an recolte mari 
și la orzoaica, sfeclă de zahăr și car
tofi. Dealtfel, aici se muncește cu 
toate forțele din prima zi a declan
șării semănatului. însămînțarea or
zoaicei și a sfeclei se va încheia pină 
la sfîrșitul acestei săptămîni. Că 
graba nu strică treaba ne este de
monstrată de modul în care lucrează 
mecanizatorii. De asemenea, aici sa 
dă multă atenție asigurării densității 
optime. Pregătirea patului germina
tiv pentru sfeclă se face prin două 
discuiri și două lucrări cu combina- 
torul, iar pentru orzoaica solul este 
lucrat de două ori. Practic, nu se 
pierde nici o oră bună de lucru, știut 
fiind că semănatul acum. în mustul 
zăpezii. înseamnă intervenții mai 
puține la pregătirea patului germina
tiv. deci evitarea „tasărilor" si a in- 
tirzierilor pe care le-ar putea pro
voca timpul schimbător. De calitatea 
lucrărilor răspunde, alături de meca-

Tot mai multe colective de oa
meni ai muncii din industria jude
țului Bacău raportează îndeplinirea 
Înainte de termen a sarcinilor de 
plan din actualul cincinal. Printre 
acestea se numără cele de la în
treprinderea de postav „Proletarul" 
și întreprinderea de utilaj chimic 
din Borzești. Acum li s-a adăugat

La Galați, o noutate tehnică în siderurgia 
națională

TURNAT FONTĂ 1N GRANULEINSTALAȚIA DE
Specialiști de la In

stitutul de cercetări și 
proiectări pentru pro
duse plate și aco
periri metalice — 
I.C.P.P.A.M. Galați — 
și ai uzinei furna- 
le-aglomerare din ca
drul combinatului si
derurgic gălătean au 
conceput și realizat o 
instalație de turnat 
fontă In granule, care 
reprezintă o noutate 
tehnică in siderurgia 
națională. Capacitatea 
noii instalații pentru 
prima etapă — 1 000, 
tone de fontă turnată 
intr-un singur schimb, 
urmind ca in etapa fi
nală această capacita
te să se dubleze. în

comparație cu vechea 
instalație de turnat 
fontă pe bandă, cea 
nouă este de peste 7 
ori mai ușoară, cîntă- 
rind numai 32 .tone, 
față de 230 tone, cit 
era greutatea celei 
vechi. De asemenea, 
noua instalație consu
mă de trei ori mai pu
tină energie electrică, 
avind in același timp 
un proces de produc
ție mult simplificat. De 
mare importantă este 
și faptul că. la reto
pire. granulele necesi
tă un consum de com
bustibil cu 40 la' sută 
mai redus. Ideea noii 
creații tehnice s-a ivit 
ca urmare a necesității

preluării Întregii can
tități de fontă lichidă 
produsă de furnalele 

, gălățene prin procedee 
mai simple, mai efi
ciente și mai produc
tive, vechea Instalație 
de turnat fontă pe 
bandă nemaiputînd 
face față ritmurilor 
înalte de elaborare. în 
prezent, specialiștii ac
ționează pentru reali
zarea celui de-al doi
lea fir de turnare, ur
mărind ca in cadrul 
probelor tehnologice 
să perfecționeze pe 
mai departe parame
trii de funcționare ai 
noii instalații. (Dan 
Plăeșu).

Un '(Jltifti control Înainte de insămințatul mazârii la C.A.P. Mihăilești, 
județul Ilfov Foto : E. Dichiseanu

nizatorii din fiecare formație de 
muncă, specialistul din unitate, pre
zent tot timpul la cîmp.

Și pe ogoarele altor unităti agri
cole din județ, din clipa in care tim
pul a permis, s-a intrat cu toate for
țele la semănat. Se lucrează cu În
tregul, parc de tractoare, in formalii 
mari. 'In numai citeva zile, numeroa
se cooperative din consiliile unice 
agroindustriale — Miercurea. Tirna- 
va. Dumbrăveni. Ocna Sibiului. Șei- 
ca Mare — au depășit vitezele zilnice 
de lucru. Unele unităti. cum sint cele 
din Sîngătin. Miercurea. Ludoș. Do- 
birca. Apoldu de Sus. au încheiat se
mănatul orzoaicei.

La Șura Mică, pe terenurile între
prinderii agricole de stat, graba pen
tru încheierea însămîntărilor. grija 
deosebită pentru calitatea lucrărilor 
îșl au temeiul în eficienta concentră
rii mecanizatorilor in formații mari 
de lucru și arată că disciplina pentru 
respectarea fermă a tehnologiilor de 
lucru este Înțeleasă cu responsabili
tate. Pe tovarășul Constantin Dobro- 
volschi. directorul I.A.S.. l-am intîlnit 
la ferma vegetală nr. 2. „Marți, cum 
au incelat vinturile puternice care au 
bintult în această zonă, am urmărit, 
oră de oră. fiecare parcelă si am în
ceput lucrările îndată ce am consta
tat că solul permite. Arat si fertili
zat incă din toamnă, terenul e pre
gătit acum in cele mai bune condiții. 
Fiindcă parcela e destinată producerii 
sămintei de orzoaică. nu admitem 
nici un rabat la calitate. Prin măsu
rile luate, in două zile bune de lucru 
încheiem semănatul celor 110 hectare 
cu orzoaică".

Fără îndoială, rezultatele la semă
nat, privite separat, pe unele unități 
agricole, sint bune. Dar in alte uni
tăti. chiar veiine cu cele fruntașe, 
lucrările se desfășoară lent sau nu au 
început. Cooperative agricole cum 
sint cele din Pelișor. Sâcel. Saroș, 
Roșia, cele care fac parte din consi
liul agroindustrial Axente Sever nu 
au început semănatul. Oare nu cu
nosc conducerile acestor unităti cit de 
multe lucrări trebuie făcute acum, 
intr-un timp foarte scurt, de stau atit 
de pasive ? Din cele 26 250 hectare cu 
culturi din prima eoocă au fost in- 
sămințate numai 3 728 hectare. Putin 
față de perioada in care ne aflăm și 
de condițiile climatice mai bune de 
care a beneficiat, in această primă
vară. județul Sibiu I

și colectivul cunoscutei întreprin
deri de postav din Buhuși, care a 
anunțat îndeplinirea actualului cin
cinal cu 286 zile mai devreme. A- 
vansul cîștigat oferă condiții ca, 
pină la finele anului, textiliștil de 
aici să realizeze suplimentar o pro
ducție in valoare de 1,4 miliarde lei. 
(Gheorghe Baltă).

INIȚIATIVE MUNCITOREȘTI Șl MĂSURI EFICIENTE 
SUBORDONATE UNUI OBIECTIV PRECIS :

Cit mai mult cărbune, 
de bună calitate '

Ca și în anii precedent!, in acest an, 
minerii de pe Valea TrotUșului răs
pund prin fapte chemării partidului 
de a scoate la suprafață cantități tot 
maf mari de cărbune în acest scop, 
in sectoarele de exploatare de la Ver- 
nești, Leorda. Rafira, Lumina apar 
noi inițiative, sint introduse noi ma
șini și utilaje de mare productivitate; 
și, fapt firesc, pe graficele întrecerii 
sint înscrise cantități tot mai mari 
de cărbune extras peste plan.

— Pentru ca minerii noștri să-și 
poată îndeplini angajamentul asumat 
în întrecere de a realiza o producție 
de 3 000 tone de cărbune peste pre
vederile acestui an — ne spune in
ginerul Nicolae Bejan, directorul în
treprinderii miniere Comănești — 
am luat în ultima vreme o seamă de 
măsuri suplimentare, eficiente, care 
să ducă la creș
terea productivi
tății muncii în 
subteran. As a- 
minti doar despre 
deschiderea, unor 
noi fronturi de 
lucru pe o lungi
me de circa 1 000 
de metri, generalizarea susținerii me
talice a abatajelor-cameră, concen
trarea producției in panouri mari. 
Toate acestea au făcut ca randamen
tul in abataje să crească simțitor, iar 
productivitatea muncii să- sporească^ 
In primele două luni și jumătate ale 
acestui an cu 18 la sută față de plan.

Măsurilor tehnico-organizatorice 
luate de conducerea întreprinderii li 
s-au alăturat o seamă de inițiative 
muncitorești care asigură depășirea 
zilnică a planului : efectuarea schim
bului direct în abataje și nu la gura 
minei cum se făcea pină de curînd, 
alegerea sterilului din cărbune la 
locul de extracție, nu la suprafață, 
recuperarea fierului și a lemnului de 
mină din spațiile exploatate.

La comitetul de partid am aflat că 
In fruntea acestei pasionante între
ceri se află minerii din sectorul de 
exploatare Leorda care, de la înce
putul anului și pînă acum, au scos 
la suprafață peste prevederi circa 
1 600 tone de cărbune de bună cali
tate. Brigăzile conduse de Nicolae 
Tarcău, Cănstantin Cojocaru și Ni
colae Radu au luat inițiativa de a 
extrage zilnic in plus cite 15—20 tone 
de cărbune. Pentru aceasta, ei au 
mecanizat toate operațiunile de 
manipulare și transport și au concen
trat la maximum întreaga activitate 
de producție. Eficiența este certă: s-au 
asigurat reducerea unul mare număr 
de posturi auxiliare șl creșterea celor 
productive, ceea ce a dus la dublarea 
productivității muncii. Tot pentru a 
spori productivitatea, alături, la mina 
Vermești, au fost introduse noi uti
laje moderne de înalt randament: 

La întreprinderea minieră Comănești

foreze pentru desecarea straturilor de 
zăcămînt și transportoare pentru să
parea galeriilor. Folosirea acestora 
de către minerii din brigada lui Ion 
Aleea a dus la creșterea vitezei 
de avansare cu cel puțin 30 la sută 
față de cea realizată cu mijloace ' 
obișnuite.

Și în vreme ce în minele de cărbuni 
se dă o adevărată bătălie pentru obi 
ținerea unei producții sporite, or
tacii lui Nicolae Albu, Gheorghe Za- 
haria și Nicolae Moise deschid noi 
fronturi de exploatare la Livada. Fo
losind mijloace mecanizate, moderne, 
ei reușesc să realizeze viteze de înain
tare nemaiintîlnite in această zonă. 
Conform pianului, acest nou cimp 
minier trebuie să fie dat în exploa
tare la finele trimestrului III al anu
lui, însă minerii s-au angajat să ter

mine lucrările de 
deschidere și să 
înceapă extracția 
cărbunelui cu cel 
puțin două luni de 
zile mai devreme.

O altă inițiativă, 
la mina Asău. 
Aici, minerii au 

hotărît să recupereze din spatiile 
exploatate întreaga cantitate de 
lemn de mină și metal folosi
tă Ia susținerea abatajelor-cameră. 
La propunerea organizației de partid, 
inițiativa de la Asău a fost ex
tinsă în toate minele de pe Valea 
Trotușului. Acum, fiecare brigadă îșl 
recuperează lemnul și fierul din aba
tajele și galeriile în care lucrează. 
Ca urmare, de la începutul anului, 
s-au recuperat 60 tone de fier și 10 
mc de lemn de mină, fapt ce a asi
gurat reducerea cheltuielilor mate
riale cu 25 lei la mia de lei producție 
marfă. . •• • ■

Merită relevate și alte fapte sem
nificative din activitatea susținută a 
minerilor pentru a trimite termocen
tralelor cărbune tot mai mult și de 
calitate superioară; pentru a spori efi 
ciența economică: 200 000 lei eco
nomii numai prin recondiționarea 
unor piese de schimb. în atelierul 
central, maistrul Gheorghe Damian, 
împreună cu muncitorii din brigăzile 
Iui Grigore Ichim și Gheorghe 
Aonicioaie realizează cu forțe pro
prii o seamă de utilaje de mare teh-, 
nicitate : trolii, instalații de măcinat 
cărbune, scocuri oscilante și altele 
care contribuie la creșterea producti
vității muncii minerilor.

Sînt fapte care atestă că minerii 
din bazinul Comănești își respectă 
cuvintul dat de a scoate la lumină, 
în acest ultim an al actualului cin
cinal, cantități tot mai mari de căr
bune de calitate superioară.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scinteii*
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_____  f 15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei^X
\de puternic avînt creator în construcția socialistă )

Adevăruri, bunuri și cuceriri 
supreme ele acestor ani

Străbat Dobrogea — de 
pe coclaurii de acasă șj din 
imperiul Deltei — pînă in 
imensele amfiteatre de pod
gorii în sudul Dobrogei. Nu 
mă opresc nicăieri — dar 
privesc nedezlipit de la 
geamul trenului și. din 
mers, stau de vorbă cu tot 
ce intîlnesc. cu tot ce văd ; 
leg un monolog cu toți oa
menii pe cafe îi văd — în 
trecere — vorbesc cu Do
brogea Întreagă, cu țara În
treagă.

Totdeauna, pe asemene^ 
urme, sufletul meu zboară 
prin' locurile mele cele mai 
dragi — pretutindeni unde 
știu oameni — pe deasupra 
țării (întregi. Oameni care, 
înșirați pe rîndurile podgo
riilor. profilați printre 
crengile livezilor. încleștați 
pe volanul tractoarelor — 
întrețin, din sufletul lor. 
căldura, primăvara, vara ; 
cu saci de semințe în brațe, 
cu saci de îngrășăminte în 
brațe, cu miei in brațe, 
pregătesc bucuriile noastre 
de mîine. dulceața vieții, 
bunăstarea, calitatea vieții, 
bucuria vieții.

Așa. aici, ne dealurile aș- 
teptînd lumina primăverii 
—• și tot astfel pe schelele 
Uriașelor șantiere de con
strucții. pe platformele 
focurilor veșnice ale indus
triei. in laboratoarele tării, 
în adîncul munților, pe șo
selele tării și pe aceste căi 
ferate prin care pulsează 
electric milioape de efor
turi ale construcției, toate 
pentru aceleași nobile, ge
neroase teluri ale noastre, 
ale tuturor — întîlnesc pre
tutindeni ființe vii. supre
me. care dau sensul străda
niilor și al vieții noastre : 
Hbertate, independentă, su
veranitate, demnitate, bu
năstare, calitate a vieții, 
omenie, fericire. împliniri 
pe care nimeni nu le poate 
căpăta de-a gata ! — iar 
dacă, prin absurd, ele ne-ar 
fi date totuși de-a gata și 
o dată pentru totdeauna — 
atunci noi prin ce le-am 
merita 7 — și ce motiv am 
mai avea să ne bucurăm de

Fantastica
energie, hotărîrea

de neînfrint
(Urmare din pag. I)
yîrșit și cu o rară stăpîni- 
re de sine, președintele 
României s-a ridicat și a 
rostit toastul de răspuns. 
Cind, la sfirșit, s-a așezat, 
a ( spus ceva președintelui 
Nigeriei, ș-au mai setirs 
aîteva minute și apoi ban
chetului i s-a pus capățt, 
mai devreme ca de obicei.

Citeva clipe mai tirziu 
am aflat că secretarul a- 
dusese la cunoștința șefu
lui statului român că la 
București a fost un mare 
cutremur de pămint. To
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și întreaga delegație româ
nă .s-au întors imediat la 
reședința' de pe malul o- 
ceanului, transformată în- 
tr-un adevărat stat major. 
Atunci,. l-am văzut pe 
secretarul general al parti
dului cum știe să acționeze 
în momente grele, excep
ționale. Știrile care so
seau, pe căi ocolite, vorbeau 
despre o mare catastrofă, 
despre cutremur de gradul 
zece, deci despre dispariția 
completă a Bucureștiului. 
In primele minute nu se 
putea lua legătura cu țara, 
deoarece pana de electri
citate de la București făcea 
imposibilă orice comunica
re. Cu acea dirzenie care 
îl caracterizează, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dădea 
ordine precise pentru sta
bilirea legăturilor, iar 
atunci Cînd s-a auzit vocea 
celor de- la București, 
s-a dezvăluit marele co
mandant A'cerut raportul 
asupra celor întîmplate și 
apoi s-au înlănțuit in
strucțiunile. Mai întîi, a 
dictat acel cunoscut apel 
către popor. Apoi, a dat 
ordine cum să procedeze 
echipele de salvare; ce 

- unități militare și ci vi ie să 
intre în acțiune pentru în
lăturarea ruinelor și scoa
terea de sub dărîmăluri a 
celor prinși dedesubt; cum 
să funcționeze spitalele, 
cum-să fie mobilizați medi
cii și tot personalul me
dical; cum să se ia măsuri 
contra incendiilor posibile; 
cum să se asigure pe de o 
parte continuarea produc
ției în fabrici și uzine, iar 
pe de altă parte aprovizio
narea populației cu apă, 
combustibil, pîine și ali
mente, cum să se acționeze 
pentru liniștirea celor a- 
larmați; cum să se dea ga
ranții că totul va fi re
făcut șl viața își va relua 
cursul normal în timpul cel 
mai scurt. Și toate aceste 

ele dacă nu izvorăsc din 
eforturile, din munca, din 
hărnicia noastră — dacă nu 
sint create zilnic'și veșnic 
de mintea și de brațele 
noastre ! 7

Independență. libertate, 
suveranitate. demnitate, 
bunăstare, calitate a vieții, 
omenie — veșnic tinere 
ființe scumpe, adorate ! Vă 
întilnesc pretutindeni — cu 
foșnetul vostru fascinant, 
de lanuri imense, de pod
gorii împovărate de .stru
guri, livezi strălucind de 
aurul fructelor — iubesc 
strălucirea voastră pe chi
pul oamenilor, pe fata ca

Traian COȘOVEI

strigă pe 
pe fiecare, de cite 
vorbește — el a in- 
in gîndirea noastră 
gîndirea lumii, in 

cincispre- 
nouă,

selor si a grădinilor l«r. In 
strălucirea hărniciei lor.

De la secretarul general 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am înțeles și 
am învățat — el vă rosteș
te numele, vă 
nume, 
ori ne 
trodus 
și in 
acești din urmă 
zece ani de istorie 
revoluționară a patriei, ima
ginea voastră de ființe veș
nic tinere — el rostește de 
fiecare dată că sinteți fiin
țe vii. care respirați, folo
siți aerul și substanțele din 
care trăim și noi ; înfloriți 
și creșteți și străluciți hrăT 
nindu-vă cu sufletul ome
nesc. cu gindire omeneas
că. cu efort omenesc, cu dă
ruire omenească. Sinteți 
cele mai. gingașe si mai 
suave ființe care vă nasteți 
și creșteți într-unul din cel 
mai curat suflet românesc 
și hrănindu-vâ și respirind 
cel mai curat suflet româ
nesc. Sinteți ființe, ființele 
sufletului nostru să . nu 
creadă unii că sinteți niște 
„date metafizice", lucruri 
căzute din cer. privilegii a-

U1U1UC, pic^cuiuocic iiuina’ 
niei le dădea la telefon, de 
la mii de kilometri distan
ță, ca și cind ar fi avut in 
față Bucureștiul și țara atit 
de încercată, ca și cînd ar fi 
avut totul sub mînă. Dar, 
putea să facă aceașța, pen
tru că își cunoștea țara 
și poporul, cunoștea, pînă 
la amănunt, posibilitățile 
partidului și organizarea 
statului. ■

Am văzut atunci un om 
încercînd să stăpînească 
stihiile naturii. Se dezlăn- 
țuise in el o fantastică e- 
nergie, dublată de o hotă- 
rire de neînfrint și de un 
calm neobișnuit. Am simțit 
atunci, în îndepărtatul La
gos, privindu-1 pe secre
tarul general al partidu
lui cum acționa, că, avînd 
in fruntea țării un aseme
nea om de alese -virtuți, 
vom învinge dificultățile, 
forțele oarbe ale întîm- 
plării.

Si le-am învins. Așa cum 
vom învinge întotdeauna, 
în orice împrejurare.

Dinamica vînzarilor 
de mărfuri cu amănuntul 

prin comerțul socialist 
_____________- în procente -

Anii Ceausescu ani de creație rodnică,
de adine umanism

(Urmare din pag.' I)

țat să se pronunțe, în cu
noștință de cauză, despre 
lucrurile, cu care conducă
torul nostru ne ține iii fie
care clipă la curent.

Anii aceștia au adus pen
tru noi toți o perspectivă 
înnoitoare asupra devenirii 
propriu-zise a poporului 
român.. Și, pe planeta noas
tră bintuită de focare de 
conflicte, de recesiune, de 
violență, de tot felul de 
calamități, țara noastră, 
aflată la o răscruce de is
torie, își modelează creș
terea după planuri impre
sionante in îndrăzneala lor 
și hotărîtoare pentru un 
viitor cu o înaltă rată de 
valoare. Pe bună dreptate, 
poporul român este 
știent și 
amploarea realizărilor 
proiectelor noastre iden
tifică gîndirea cutezătoa
re și profundă, înno
bilată de nestinsa dragoste 
față de poppr, fapta neo
bosită de revoluționar în
cercat a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Edificăm și îna
intăm în cadrul unei vi
ziuni revoluționare, au
reolată de patriotismul
fierbinte al celui mai iubit 
fiu al poporului. Intre
Congresul IX și Congresul

con-
mîndru că în

Și 

runcate de vreo mină mi
lostivă. Nu sinteți. de e- 
xemplu. ca niște trofee și, 
odată cucerite,, să .vă cata
logăm în vitrine — sau ca 
o pîine. din care oricit am 
împărți, să nu se termine 
niciodată — sau ca un cireș 
din care oricit am culege 
să.nu se termine niciodată. 
Sinteți cuceririle care tre
buie ’ zilnic cucerite ! Pod
goriile și cireșii — uriașele 
grădini colective, pe care le 
plantăm și le culegem zil
nic. cu .aceeași trudă ! Voi, 
cele mai gingașe și mai no
bile ființe, crescute din tot 
ce-i mai nobil in ființa 

noastră. în istoria de luptă 
revoluționară a poporului 
nostru — încununată prin 
epoca cea mai glorioasă a 
ultimilor cincisprezece ani ! 

De la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. am înțeles si am 
învățat — el vă rostește pe 
nume, pe fiecare, de cite ori 
vorbește cu noi — si ne 
arată ce avem de urmat ; 
el ,v-a introdus in sfera 
caldă a vieții noastre, în 
dialectica fierbinte a exis
tenței noastre ; el v-a adus 
din imperiul îndepărtat si 
înghețat al serbedelor con
cepte filozofice decorative, 
lipsite de viată, în plină 

• realitate, in miezul' revolu
ției noastre, al construcției 
noastre socialiste. Bunuri si 
cuceriri supreme ale vieții 
— adevăruri ale vieții — 
ca piinea. ca griul, ca fruc
tele grădinii, ca lumina și 
căldura casei, ca bucuria 
copiilor, ca’ lumina si- căl
dura soarelui.

Secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vă alege din rîn
durile tuturor abstracțiuni
lor — și, prîntr-un uriaș salt 
in gîndirea lumii, vă aduce 
in rindurile noastre, vă u- 
manizează si formulează

XII, viziunea aceasta s-a 
constituit tot mai clară, 
tot mai în acord cu necesi
tățile profunde ale dezvol
tării României în contextul 
mondial. Și sintem acum, 
după Congresul XII,’ con
fruntați cu niște zori ves
tind o neobișnuită zi : 
aceea a revoluției tehnico- 
Științifice pe care o pregă- 
tim. Tot ceea ce ’ gîndirea 
extraordinar de cutezătoare 
a secretarului general al 
partidului întrevede pentru 
viitorul apropiat, ca și pen
tru cel mai îndepărtat al 
României socialiste, este 
cuprins în documentele 
Congresului XII, in progra- 
mele-directivă, cu. o limpe
zime surprinzătoare. Pro
gresul se va realiza prin- 
tr-o enormă sporire a pro
ductivității muncii, datorită 
introducerii pe cea mai 
largă scară a mecanizării, 
automatizării, a tot ceea 
ce înseamnă in clipa de 
față cele mai noi cuceriri 
ale științei' și tehnicii pe 
glob. De aceea se acordă 
cercetării. științifice un loc 
așa de important in cadrul 
programului-directivă. De 
aceea și învățămîntul este 
gîndit în concordanță cu 
dezideratul suprem ăl aces
tei perioade arzătoare din 
istoria noastră de care de- 

statutul Vostru 'de ființe vii. 
după aceleași legi,ale dia
lecticii noastre. Ește primă 
dată cind se rostește că sin
teți parte din ființa noastră
— sinteți ale noastre — 
trăiți după cum vom avea, 
grijă de. voi — după vite
jia și hărnicia cu care vom 
munci și vom lupta pentru 
voi — independentă, liber
tate. suveranitate, demnita
te, bunăstare, calitate a 
vieții, omenie, fericire —. 
imensitate de lanuri și pod
gorii, și livezi, focuri veșni
ce ale vetrelor industriale 
uriașe, zilnice eforturi, veș
nice strădanii și. înfăptuiri 
eroice.

Ce dar irhens . adu.ee în 
concepția noastră filozofică 
și in viața noastră secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român I — și ce 
lumină generoasă aruncă a- 
supra existentei noastre și 
care ne unește pe toți in- 
tr-o construcție omenească 
de nezdruncinat — intr-o 
umanitate care își merită și 
independența, și libertatea, 
și suveranitatea, și bunăsta
rea, și fericirea, și demnita
tea — pentru că toate aces
tea. izvorăsc, fără încetare 
din eforturile noastre, sint 
create zilnic și veșnic de 
mintea și de brațele noas
tre — sint ale noastre, ale 
tuturor. Sint opera noas
tră ! Am dovedit că.stă in 
puterea noastră să Ie reali
zăm — și deopotrivă stă in 
puterea și in sarcina noas
tră să le păstrăm, să le 
creștem, să le desăvirșim, 
mereu mai tinere, mai În
floritoare. mai puternice si 
de neclintit — precum de 
neclintit sintem noi în ju
rul Partidului Comunist 
Român și în jurul secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
— și cum de. neclintit sînt 
acești oameni printre cren
gile livezilor lor. in podgo
riile, in uzinele lor. pe 
schelele construcțiilor lor. 
Oamenii prezentului socia
list, oamenii viitorului co
munist — pe pămintul 
scump al României.

. pinde in chip absolut viito
rul întregului popor român.

Gîndirea științifică atit de 
prețuită in societatea noas
tră, acea gindire științifică 
novatoare care stă la teme
lia edificării prezente și 
viitoare a României, - așa 
cum arată necontenit tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
se corelează în intenția sa 
superioară, revoluționară, 
cu un tip înalt ■ de conști
ință umană, spre realizarea 
unei noi forme' .a' minții, 
expresie adevărată, ■ inte
grală, a umanismului socia
list De aceea, secretarul 
general al partidului, in in- 
tîlnirile sale cu artiștii, cu 
scriitorii, cu oamenii de 
cultură, îndeamnă pe crea
tor; la opere care, răsfrîn- 
gind direcțiile complexe 
ale societății românești și 
prefacerile intervenite în 
conștiințele oamenilor care 
o construiesc, să înnobile
ze sufletele, să educe sen
sibilitatea, Mereu atent la 
creșterea noului in ființa 
omenească, la felul în care 
•valorile etice și estetice se 
îmbină și susțin noua gin
dire științifică, 1 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirmă 
fără încetare rolul creației 
artistice ca element for
mativ, dinamizator, al con
științei. Și, în acest sens,

Mi-e liber crezul, văzul meu asemeni 
Imi crește fndrăzneala-ntrebărilor, sunt eu 
Reoglindirea firii între semeni - 
Prin El și Țară liber sunt mereu.
Eu cred în grîu și-n ctitori de fîntîni 
In EI, El - Adevărul țării mele,
In dimineața izvorînd din mîini 
Ca in triumful păcii să ne spele.

Ion IUGA

„In mijlocul oamenilor

„Noi credem — 
președintele țării 

— că datoria ~“~I: 
și artiștilor

scrii- 
este 

activ

unul din foarte caldele, en
tuziastele îndemnuri adre
sate oamenilor de artă ni 
se pare cu deosebire rele
vant prin densitatea im
plicațiilor de natură for
mativă: 
spunea 
noastre 
torilor 
aceea de a contribui 
la făurirea omului nou, la 
formarea conștiinței socia
liste, la dezvoltarea uma
nismului socialist, a ace
lor virtuți morale pe care 
dorim să Ie cultivăm la fie
care cetățean și pe care 
poporul român Ie are in 
însăși structura sa psihică. 
Arta va contribui astfel 
la modelarea unui tip înain
tat de om gata să lupte 
pentru fericirea, libertatea 
și independența patriei 
sale, pentru cauza socia
lismului, pentru pace și 
prietenie între popoare".

Nu mai e nevoie să sub
liniem bogăția conotativă a 
acestui fragment atît de 
expresiv pentru aria de as
pecte ale devenirii conști
inței omului societății soci
aliste prin cultură. Pasajul 
ni se pare simbolic tocmai 
pentru această capacitate de 
îmbinare specifică a dublei 
perspective, a polarității 
intern-extern în gîndirea 

secretarului 
partidului 
promovează 
fără odihnă, 
suri la problematica acută 
legată de dezvoltarea po
porului român pe toate pla
nurile, dar se situează în
totdeauna la acea înălțime 
care-i îngăduie să plaseze 
problematica noastră ca
racteristică în. context eu
ropean și mondial, dînd 
astfel curs clasicei vocații 

. românești de sinteză și în 
cultură.

In cincisprezece ani, de 
cînd se află în fruntea 
partidului, cu cea mai înal
tă învestitură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a gîndit 
și a acționat intr-un mod 
perfect omogen în toate 
domeniile de activitate, 
lăsînd pretutindeni pecetea 
neștearsă a unei mari per
sonalități comuniste, punînd 
la temelia fiecărei creații 
o urmă din sufletul său 
dăruit în întregime marii 
opere de edificare a Româ
niei socialiste. Pentru toa
te, aducem celui dintîi om 
al țării, la aniversarea unui 
deceniu și 
veghe și 
poporului 
deplinei 
dini.

general al 
care vede și 

fără răgaz, 
marile răspun-

jumătate de 
trudă, în slujba 
român, omagiul 

noastre gratitu-

MOSELCU

Mărturii ale prețuirii 
și făuritorilor ei

Acum aproape 150 de ani, 
un mare critic definea im
portanta. rolul fecund al 
criticiiliterare și artistice 
astfel : ’„Critica severă dar 
aprofundată este asemenea 
unei averse fertile de 
ploaie. La inceput. plante
le plăpinde se apleacă sub 
torentul ei dar. prinzind 
puteri, își ridică din nou 
capul, mai vioaie ca inain- 
te. Numai un cimp literar 
pe care cad frecvent, cu 
regularitate asemenea ploi 
critice poate rodi fructe 
coapte, gustoase". Ca orice 
comparație, și aceasta poa
te șchioapătă puțin, dar ex
primă un adevăr : 'esența 
relației dintre activitatea 
creatoare și critica științi
fică. Intr-adevăr, avem tot 
atit de mare nevoie de a- 
semenea ..ploi critice" ca și 
natura de aversele de mai 
care îngrașă și împrospă
tează natura. Oare livezile 
noastre literare și artistice 
sint străbătute cu regulari
tate de aceste averse cri
tice roditoare, cu acea pu
tere și fertilitate cum cer 
nu o dată documentele par
tidului nostru, cuvintările 
programatice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
care — aflat de 15 ani in 
fruntea partidului — a pus 
in fat-a criticii literare un 
amplu și demn program de 
lucra 7 „Marii noștri critici 
nu s-au ferit să pună în mod 
deschis problemele litera
turii, nu le-a fost teamă 
să-și exprime deschis pă
rerea despre orice operă li
terară, de a spune ce este 
bun sau rău în ea — a ac
centuat. secretarul general 
al partidului la Conferința 
scriitorilor din 1968. Subli
niez aceasta deoarece soco
tesc necesar ca în viitor 
critica noastră literară să 
nu mușamalizeze, să nu se 
intimideze nici de numele 
scriitorilor, nici de even
tuala reacție pe care ar 
putea-o provoca poziția sa 
fermă, deschisă".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit și 
se referă de fiecare dată, 
iri cadrul întâlnirilor sale 
cu scriitorii și artiștii, 
la problemele criticii li
terare și artistice. în ana- 

( lizele sale principiale gă
sim cea mai convingătoare 
ilustrare a politicii literare 
și artistice a partidului, 
importanta acordată for
mării conștiinței socialis
te, educației estetice a 
maselor și îndrumării cre
ației, spirituale, criticii li- 
terar-artistice călăuzite de 
principiile materialismului 
dialectic și istoric.. Mi s-a 
întipărit puternic tn minte 
caracterizarea dublei func
țiuni a criticii cuprinse in 
cuvintarea tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu la întil- 
nirea cu cadrele din activi
tatea cultural-educativă din 
1971 : „Critica literară tre
buie să se ocupe de creație 
cu spirit de responsabilita
te, să contribuie activ la q- 
rientarea ideologică și este
tică a creației, să-i ajute 
pe artiști, mai ales pe cei 
tineri, să înțeleagă proble
mele artei, sensul și orien
tarea generală a culturii so
cialiste, să contribuie Ia 
cultivarea gustului artistic 
al iubitorilor de frumos, al 
maselor largi".

Aceste orientări luminea
ză de fapt esența activității 
critice, acea dublă respon
sabilitate ce îi revine cri

ticii literar-artistice în so
cietatea noastră socialistă : 
orientarea ideologico-este-

, tică atitt,;a: . creatorilor ~r., 
*' scriitori. ‘ ' cdnipOzitori., ais3 

tiști plastici, actori — cit si 
a maselor de cititori, a pu
blicului spectator. Nu exis
tă aici o funcție mai im
portantă decît cealaltă : 
critica nu-și poate neglija 
nici una dintre misiunile 
sale, ea trebuie să se con
centreze asupra aminduro- 
ra cu aceeași intensitate, cu 
aceeași pasiune dacă vrea 
să țină pasul cu avintul li- 
terar-artistic al întregii 
noastre culturi. Cu deose-. 
bire, critica de orientare a 
gustului consumatorilor li
teraturii și artei, a publi
cului larg se cuvine să • fie 
permanent avută in ve
dere. fiind de mare însem
nătate informarea literar- 
artistică exactă, educația 
estetică a cititorilor (Și spec
tatorilor. în coloanele re
vistelor literare, pe primul 
loc se mai situează uneori 
un soi de eseu critic care

HAJDU Gyozd

din cauza limbajului „teh
nicist". neaccesibil, „păsă
resc" nu poate găsi un 
larg ecou, tocmai dato
rită cercului ingust de 
probleme, nici măcar in ca
drul breslei literar-artisti
ce; Asemenea articole nu 
înseamnă prea mult nici in 
aria strictei specialități, nici 
pentru public. Viata noas
tră literară s-a limpezit, s-a 
debarasat. îndeosebi după 
istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, de tot ceea ce 
o împiedica să se .dezvolte, 
eliberindu-se de multe po
veri care-i îngreuiau dez
voltarea. în lupta, contra 
schematismului si dogma
tismului s-a consolidat cri
tica dedicată operei litera
re, analizei universului a- 
cesteia, paralel cu demo
cratizarea to.t mai accen
tuată a vieții literare și ar
tistice. cu impunerea unei 
atitudini comprehensive 
care acordă atenția cuveni
tă unității dialectice dintre 
conținut și formă, caracte
rului activ al cunoașterii 
artistice.. factorilor subiec
tivi ăi însușirii estetice a 
lumii..

Toate acestea constituie, 
fără Îndoială, succese im
portante care caracterizea
ză in ansamblu critica 
noastră literar-estetică. din 
care face parte, bineînțeles, 
și critica _ literară maghiară 
din România, atestind îm
bogățirea ei cu tinere ta
lente, evoluția ei mereu as
cendentă. Și, merită să o 
spunem mereu, toate aces
te orientări generoase, de 
ample și fertile deschideri 
creatoare, se datoresc spi
ritului nou pe care l-a a- 
dus și in viata noastră cul
turală epoca de profundă 
democratizare, a vieții noas
tre politice, sociale, epoca 
celor 15 ani de cind la con
ducerea partidului și a sta
tului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. între 
multele îndemnuri adresate 
creatorilor, criticilor este și 
acela de a nu ne lăsa nici- 
cînd aserviți sentimentului 
steril al auto.multumirii. 
Iată de ce oonsider, cu atit

afirm că nu
mulțu-

craticu iițe-.
cauză-,’*

tivitatea critică consa
crată operelor literare nu 
se împletește suficient cu 
activitatea de educare și '' 
formare a cititorilor, cu 
misiunea sa publică des
tinată maselor largi.

După opinia mea. aceas
tă latură a activității criti- • 
ce. trebuie să se dezvolte 
mai mult, șă capete o mai 
mare pondere in ansamblul 
muncii noastre literar-ar
tistice. Pe de altă parte, 
cred că și în analiza pro- 
priu-zisă a operelor nu toți 
criticii sînt suficient de fermi 
în rostirea judecăților de 
valoare, întemeiate solid pe - 
criteriile științifice ale cri
ticii marxiste. Or. în stabi
lirea ierarhiei valorilor es
tetice nu trebuie să uităm 
nici o clipă concepția, de
spre lume și viață a mate
rialismului dialectic și is- ' 
toric, fapt la care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a re
ferit astfel : „Cred că și in 
artă valoarea este stabilită 
de măsura in care opera 
corespunde necesităților is- 
torico-sociale, necesităților 
spirituale ale omului și, pe 
de altă, parte, de cantitatea 
și calitatea muncii depuse 
pentru crearea lor. Bineîn
țeles, această muncă nece
sită cultură, cunoașterea și 
înțelegerea vieții, putere 
creatoare, talent. O creație 
artistică, un cintec. o lucra
re plastică nu pot fi utile, 
valoroase pentru om și so
cietate dacă sint sărace in 
gindire, dacă nu pot trezi 
sentimente, dacă nu au pu
tere de convingere, dacă nu 
înnobilează spiritul". De pe 
această poziție științifică, 
unitară, critica noastră este 
chemată să ofere o judeca
tă de valoare cuprinzătoare 
cu privire la problemele . 
actuale ale dezvoltării life- . 
raturii contemporane din 
tara noastră (tendințe noi, 
moderne, experiențe, meto
de noi, apariția și aprecie
rea exactă a unor stiluri 
etc.), să nu se mulțumeas
că cu prezentarea im- ’ 
presionistă. absconsă. întor
tocheată a operelor care 
apar.

Critica științifică poa
te servi eficienț orientarea 
maselor, formarea gustului 
estetic : ■ lectura conștientă, 
interpretarea lucidă a artei 
de către un public, care se J 
arată deosebit de receptiv 
Chiar și față de problemele ’ 
complexe ale artei moder
ne. Numai atitudinea anga
jată. conștiința responsabili- 
tății sociale a criticii, asu
marea dublei ei funcții, so- - 
ciale și educative sînt, ca
pabile să tălmăcească în mod 
creator comanda socială 
exprimată prin părerea ci- ■■ 
titorilor și spectatorilor a- 
'vizați. Numai o asemenea 
critică poate nu numai să 
explice politica partidului, 
dar să o-și transpună efi- ! 
cient în practică, pe tărî- 
mul literaturii și artei. 
Doar o critică umanist-re- 
volutionară poate asigura 
răspunderea comunistă de
spre care în atitea rînduri 
s-a exprimat secretarul ge
neral al partidului, poate 
contribui Ia obținerea noii 
calități in întreaga 
tate de creație.
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Omenia 
in cintec și viață

Artiștii amatori din comuna 
Moisei, județul Maramureș, că
lătoreau cu două autobuze spre 
Șomcuta Mare, unde urmau să 
susțină un spectacol în localita
tea Sat-Șugatag insă, cei 100 de 
moiseieni și-au întrerupt brusc 
călătoria. Cineva observase un 
incendiu în gospodăria lui Petre 
Nănăștean. Oamenii din Moisei 
nu s-au clintit din curtea gos
podarului pină n-au stins flăcă
rile mistuitoare. Corespondentul 
nostru pentru județul Maramu
reș, Gheorghe Susa, ne spune că 
la spectacol moiseienii au cintat 
mai frumos și mai convingător 
ca orlcind despre frumusețea 
morală a omului zilelor noastre.

Un apel al... 
telefoanelor

De la o vreme, telefoanele pu
blice din municipiul Satu Mare 
se află in suferință, de pe urma 
unor violente „tratamente" apli
cate de indivizi certați cu bunul 
simț și normele de civilizație. 
Unele au fost lăsate fără micro- 
receptoare, cu geamurile spar
te de la cabine sau fără cu
tiile pentru monezi, iar altele au 
dispărut cu aparate cu tot. Pen
tru înlăturarea acestor stricăciuni 
s-au cheltuit' bani. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că oamenii din 
zonele respective au fost puși 
pe drumuri, in căutarea unui te
lefon cu ton.

Intrucît nu numai la Satu 
Mare telefoanele publice sînt in 
suferință, este de datoria fie
căruia dintre noi ca. atunci cînd 
ii depistăm pe cei care încearcă 
să le mutileze, să-i dăm pe 
mina autorităților.
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Buni vecini
Oameni bătrîni și suferinzi, 

soții Pavel și Constantina Gri- 
gore din comuna Pietrari, jude
țul Vilcea, nu mai aveau putere 
să se ocupe de treburile casei. 
Nu mică le-,a fost mirarea — 
dar și bucuria — cînd s-au tre
zit bătindu-le in ușă vecinii:

— Auzirăm că vi s-a stricat 
acoperișul casei.

— Văzurăm și noi, dar cine se 
mai poate cocoța pe el 
repare ?

— Cum cine, vecine ? 
d-aia șt venirăm.

Și vecinii se apucară de 
bă. De atunci, cînd unul,

să-l

Păi
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ORGANIZATORUL DE PARTID, PREȘEDINTE

AL CONSILIULUI UNIC AGROINDUSTRIAL
o calitate dublă: activist de partid și de stat

trea- 

altul le trec pragul casei, ii aju
tă cu ce au nevoie. Și casa ce
lor doi bătrîni e din npu Plină... 
de lumină. '\

Ziua la gara, 
noaptea la moară

De profesie acar în stația 
C.F.R Cristești, județul Mureș, 
M. Bara lucra ziua și noaptea. 
Ziua la gară, noaptea la... moară. 
Mai exact, la Întreprinderea 
pentru producerea nutrețurilor 
combinate din Iemut. Profitind 
de poziția sa „strategică" (avînd 
domiciliul în apropierea sus- 
numitei unități), dar si de lipsa 
de vigilență a paznicilor. M.B. 
începuse să dea tircoale magaziei 
cu făină și cereale. Prima dată a 
sustras patru saci cu făină. A 
doua oară — patru saci cu grîu. 
La a treia „tură de noapte" era 
așteptat de oamenii legii.

Culmea e că, deși prins cu.„ 
făina in sac, in față instanței de 
judecată, M.B. se făcea și se 
prefăcea precum că nici usturoi 
nu mincase, nici gura nu-i mi
roase.

Din nou despre 
avalanșele 
din munți

Scriam în rubrica noastră de 
ieri despre pericolul pe care-l 
prezintă avalanșele din munți in 
aceste zile călduroase. Iată că 
salvamontiștii sibieni au inter
ceptat o nouă „alarmă in 
munți". De data aceasta, de ne
crezut, dar la ananghie se_ aflau 
alpiniști de 
Zărnești, care 
viața lor pină și masivele Pami- 
rului I Acum insă ei nimeriseră 
in zona Căldării Găvanului din 
mtinții Făgăraș,. unde există un 
mare pericol de avalanșe. Salva
montiștii au pornit in grabă să-l 
salveze pe unul din echipa de 
alpiniști. Deși salvamontiștii lua
seră toate măsurile de precauție, 
o nouă avalanșă l-a surprins pe 
unul dintre ei, inginerul Robert 
Ungurean, care .si-a pierdut 
viața.

Sacrificiul acestui om. care ve-, 
nise să Salveze oameni, trebuie 

■ să se constituie intr-un nou 
semnal de alarmă pentru cei 
care se încumetă in aceste 
pe munți...

Taximetristul... 
claxonează 
a pagubă

Taximetristul I. P. din Hune
doara zice că toate ponoasele i 
se trag de la „vocea catifelată" 
a unei pasagere pe care o ducea 
in ziua aceea cu taxiul si care 
l-a întrebat dacă n-ar fi amator 
de un casetofon lux. „Cum să 
nu?" — a răspuns taximetristul 
Și i-a dat 1 500 de lei. In loc să-i 
aducă aparatul, pasagera, pe 
nume Victoria Gruntzer, i-a ser
vit o nouă ofertă: procurarea unei 
„Dacii-Lux", contra unui aconto 
substanțial. Pină la urmă, 
cei vreo 58 000 lei pe care 
dat Vlctoriței, taximetristul 
mai putut recupera decit 
sfert.

Acum, 
nează a 
„Cine-o

performantă din 
au escaladat la

zile

din 
i-a 
n-a 
un

taximetristul... claxo- 
pagubă. Parcă ar zice : 
mai face ca mine...".

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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Constituirea consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste, 
atribuțiile încredințate organizatoru
lui de partid-președinte al consiliului 
au schimbat radical cadrul de desfă
șurare a muncii de partid, scopul său 
esențial constituindu-1 realizarea unei 
producții agricole la nivelul cerințe
lor și posibilităților de care dispunem. 
Avînd în vedere dubla sa calitate, de 
activist de partid și de stat, organi
zatorul de partid-președinte al 
consiliului unic agroindustrial are 
— așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. — o 
dublă subordonare : față de comite
tul județean de partid și fată de co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean, prin direcția generală 
pentru agricultură și industrie x ali
mentară, Drept urmare, el răspunde 
atit de munca de partid și politico- 
educativă, cit și de întreaga activi
tate de producție.

S-au acumulat, de la constituirea 
consiliilor unice, experiențe utile 
in ce privește activitatea organizato
rilor de partid-președinți ai 
siliilor unice, însemnările 
oprindu-se asupra unor 
experiențe din consiliile agroindus
triale Sihlea și Tătăranu, județul 
Vrancea.

Pentru Început ne-am propus să 
aflăm în ce măsură și cu ce rezulta
te au acționat cei ce îndeplinesc 
această dublă funcție. împreună cu 
întregul consiliu de conducere, pen
tru folosirea deplină și eficien
tă a pămîntului, a tuturor mij
loacelor materiale, financiare și a 
forței de muncă pentru aplicarea 
tehnologiilor moderne, a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice în dome
niul agrozootehnic. In vederea spe
cializării și concentrării producției și 
pentru o mai rațională utilizare a 
fondului funciar, în consiliul unic 
Sihlea au fost stabilite trei sole, s-a 
înființat asociația viticolă Timboiești 
la care participă trei cooperative a- 
gricole de producție și a fost reorga
nizat. într-o primă etapă, sectorul le
gumicol cu. o suprafață de 600 hecta
re. De asemenea, au fost întreprinse, 
ce-i drept pe o scară încă redusă, 
lucrări de îmbunătățiri funciare. în 
consiliul unic Tătăranu, specializarea 
producției este mai bine conturată : 
Ia C.A.P. Milcov a fost concentrată 
producția de legume, pe o suprafață 
de 260 de hectare, la Bordeasca cea 
de plante tehnice, Tătăranu urmînd 
să se profileze pe producerea se
mințelor.

în lumina cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuire — 
document dezbătut cu un viu in
teres, cu o deplină aprobare pen- 
,tru spiritul său. mobilizator, pen
tru realismul cu care au fost pre
zentate o seamă de fenomene ne
gative ce se manifestă încă în 
activitatea unităților agricole, a a- 
cestui important sector al econo- 

. ..miei — in adunări de partid. deș.-.. 
chise, cei doi organizatori ele pariid- 

-’președinți de consilii'unice,'Ion'Ră-' 
' ducu la Sihlea și Victor Mălureanu la 
Tătăranu, împreună cu consiliile de 
conducere' au adoptat și aplicat ime
diat o serie de măsuri pentru asigu
rarea succesului campaniei de primă
vară. Astfel, la sfirșitul lunii februa
rie, în ambele consilii se încheia ac
țiunea de reparare a mașinilor agri
cole pentru campania de primăvară, 
în consiliul unic Tătăranu au fost or
ganizate două centre de selecționare 
a semințelor de floarea-soarelui ; 
peste 50 la sută din suprafața de so
larii a fost acoperită prin efortul co- • 
mun al tuturor unităților, și au fost 
amenajate răsadnițe pentru producția 
de legume. Totodată, au fost consti
tuite formații mari de mecanizatori 
pe grupe de lucrări. Șefii de fermă 
care conduc aceste formații au fost 
instruiți cu ultimele sarcini puse agri
culturii, îndeosebi privind controlul 
calității semințelor, al lucrărilor agri
cole și densitatea optimă pentru toate 
culturile. în consiliul unic Sihlea au 
început mult mai devreme tăierile în 
vii pentru a crea disponibilități de 
forță de muncă necesare campaniei 
de primăvară.

Toate aceste măsuri, ca și altele, 
la care ne vom referi ulterior, do
vedesc preocuparea celor două con
silii de a reevalua și contribuția spe
cialiștilor la întreaga activitate, de a 
o face să se ridice la nivelul exi
gențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului. „Noi avem cîți- 
va specialiști tineri, care sint cu gin- 
dul mai mult la transfer — arăta 
președintele consiliului unic Tătăranu. 
Dar nici noi n-am făcut prea mult 
ca ei să prindă rădăcini aici. în pri
mul rînd, nu l-am făcut să se sim
tă cu adevărat utili, nu i-am folo
sit pe măsura cunoștințelor și posi
bilităților lor". Iată temeiul hotăriri- 
lor adoptate in această primăvară — 
în ambele consilii — de a se orga
niza in așa fel activitatea specialiș
tilor. incit cea mai mare parte a

timpului lor să fie dedicată muncii 
nemijlocite in unități, controlului e- 
xecutării unor lucrări de calitate co
respunzătoare. ca adevărați muncitori 
agricoli de specialitate..

Ca urmare a înființării sectoarelor 
unice de mecanizare, a acțiunilor de 
întrajutorare și a organizării mai ju
dicioase a 
campania 
trecută a 
de fond a 
organizare 
consilii unice, recoltatul, urmat ime
diat de livrarea produselor agricole 
către stat, s-a încheiat in jur de 15 
octombrie, spre deosebire de anii 
precedent!, cînd se întîrzia mult.

In ceea ce privește efortul de mo
dernizare, de introducere a unor 
metode avansate, el este mai evident 
în consiliul unic Sihlea. De pildă, 
s-a încredințat șefului fermei apar- 
ținînd întreprinderii de cercetare și 
producție pomicolă Focșani sarci-

folosirii forței de muncă, 
de recoltare din toamna 
constituit prima atestare 
avantajelor noii forme de 
în agricultură, tn ambele

chise. Totodată, incepînd 'de la 
ferme pînă la consiliu, a fost intro
dus un „caiet de bord" în care sint 
consemnate succint, la zi, diferite as
pecte ale activității, îndeosebi suges
tii, observații, critice".

Munca organizatorului-președinte 
al consiliului unic Tătăranu se re
marcă prin modul cum asigură cu
prinderea întregii activități econo- 
rnjco-sociale de pe raza de activitate 
a consiliului, promovarea unui spirit 
ferm, de partid în conducerea tutu
ror sectoarelor și unităților compo
nente. în acest sens, sînt organizate 
instructaje trimestriale la nivelul 
consiliului cu activul de partid și 
lunare, separat, la nivelul cojnitete- 
lor comunale de partid și al unită
ților. în munca sa, organizatorul 
de partid nu se limitează numai la 
consemnarea unor, deficiente, la trans
miterea de sarciiîi, ci se afirmă ca 
un activist implicat în întreaga ac
tivitate, intervenind direct în inlătu-

con- 
de față 

asemenea

• Dubla subordonare presupune o răspundere 
unică © „Caietul de bord“ - oglindă fidelă a acti
vității zilnice © E nevoie, desigur, de evidență, 
dar nu de... „cearșafuri" ® Perspectiva de viitor

- o coordonată a prezentului

na ca, Împreună cu ceilalți spe
cialiști, să răspundă de dezvolta
rea sectorului pomicol de pe în
treg teritoriul consiliului unic. Da
torită asistenței tehnice 
la' tăierile de fructificare și 
carea tratamentelor pentru 
terea dăunătorilor, producția 
te a crescut cu 17 Ia sută, 
mod similar s-a procedat si 
cultură, unde a fost elaborat un 
program cu răspunderi precise pen
tru modernizarea plantațiilor de vie 
pe întreg consiliul.

Cei doi- organizatori de partid- 
președinți de consilii unice, împreună 
cu consiliile de conducere, au_ adoptat 
și aplicat parțial măsuri de îmbună
tățire a activității în sectorul zooteh
nic. Cu toate că în comparație cu 
anii trecuți s-au înregistrat unele 
progrese în acest domeniu, ele sînt 
încă sub nivelul cerințelor.

Evident, rezultatele practice obți
nute in activitatea productivă nu pot 
ii separate de activitatea politico- 
organizatorică. în noile condiții, or
ganizatorul de partid-președinte de 
consiliu are o unică răspundere parti
nică : concentrarea întregii munci po- 
litice și organizatorice în vederea 
sporirii producției 
nomice în fiecare 
Principala metodă 
nizatorii-președinți 
gurarea dezbaterii 
cipalelor probleme cu secretarii și 
birourile organizațiilor de bază din 
unitățile componente, cu membrii 
consiliului, cu specialiștii. Pe teme
iul acestor dezbateri au fost adop
tate măsuri cu caracter unitar pen
tru activitatea unităților economice 
de pe raza consiliului.

Organizatorii de partid-președinți 
au situat la baza întregii lor activi
tăți principiul muncii și conducerii 
colective, concretizat în adoptarea 
de măsuri cu caracter unitar pentru 
activitatea unităților economice de pe 
raza consiliilor. La rîndul lor, comi
tetele de partid, organizațiile de bază 
din unitățile respective au întocmit 
planuri de muncă derivate din 
obiectivele stabilite de consiliile de 
conducere, adaptate la situațiile 
crete specifice.

Organizatorul-președinte al 
siliului unic agroindustrial 
îndatorirea să se ocupe de unirea 
eforturilor comuniștilor, ale organi
zațiilor de partid, ale tuturor oame
nilor muncii din comunele aflate in- 
raza consiliilor pentru înfăptuirea 
sarcinilor de dezvoltare a agricultu
rii, a celorlalte sectoare economico- 
sociale. „Pentru a-mi îndeplini 
această atribuție, am insistat, am 
căutat, in primul rînd, să determin 
creșterea responsabilității membrilor 
birourilor și ai comitetelor de partid 
— ne spune organizatorul de partid- 
președinte al consiliului unic Sihlea. 
Fiecare dintre ei a primit sarcini 
suplimentare, legate direct de un as
pect concret al producției. De ase
menea, pentru ca tot mai multi 
membri cooperatori, ca și mecani
zatori să cunoască mai bine proble
mele cu care sint confruntate unită
țile lor și să aibă posibilitatea de a-și 
expune părerea, s-a extins practica 
organizării de adunări de partid des-

acordate 
la apli- 
comba- 

dc fruc- 
într-un 
în viti-

și a efjciei)ței,ețp-i „ 
unitate agricolă, 

folosită de orga- 
constă în asi- 

periodice a prin-

rarea neajunsurilor. De pildă, la con
siliul unic Tătăranu, bind s-a trecut 
la stabilirea solelor, unii cooperatori 
au invocat distanta mare dintre sat 
și amplasamentul fixat pentru vii
toarele culturi. Operativ, din iniția
tiva organizatorului de partid, au 
avut loc dezbateri cu toți coopera
torii, cărora li s-a explicat că nu
mai așa vor putea fi mai bine utili
zate mijloacele mecanice, gospodărit 
sistemul de irigații, valorificată fer
tilitatea terenului și, în consecință, 
create posibilități certe de sporire a 
producției. A fost, în fond, manifes
tarea încrederii în receptivitatea oa
menilor. în capacitatea lor de a în
țelege sensul unei acțiuni judi
cioase. într-o situație asemănă
toare, cînd in consiliul unic Sihlea 
șefii de fermă aparținînd I.A.S. 
Focșani au ridicat obiecții față de 
organizarea solelor, pentru lămurirea 
situației, organizatorul de partid s-a 
adresat organelor județene, in loc 
să procedeze la inițierea unor dezba
teri cu colectivele acestor ferme. Și-a 
spus cuvîntul aici experiența politi
că mai redusă a tînărului organiza
tor de partid ; spre deosebire de alte 
împrejurări, el nu a știut să gă- 

vartȘ.^.că„ mptpdpjevrcele mai potrivite 
. ‘ ’ 'pentru a ’trărtâfortna această cerință 

într-o hotărire a celor interesați.
Faptele au confirmat ulterior — prin 
rezultatele superioare obținute 

l vantajele și necesitatea 
! lor.

O trecere In revistă a 
doi organizatori de

a-
asolamente-

A

muncil celor 
partid-pre- 

ședinți scoate tn evidență atît tră
sături comune, cît și unele ac
cente deosebite. Cu o pregătire 
temeinică, tînărul organizator de ■ 
partid al consiliului unic Sihlea s-a 
străduit să-și planifice judicios

activitatea, a acționat cu eficien
tă asupra factorilor de conduce
re al unităților economice. Reeva- 
luîndu-și autocritic 
pină acum, 
a neglijat 
între care 
litico-educative, ale activității cămi
nelor culturale, căutînd să soluțio
neze problemele folosindu-se mai 
mult de pîrghiile tehnico-administra- 
tive și mai puțin de cele ale muncii 
politice.

în ceea ce privește dezvoltarea în 
perspectivă a celor două consilii, 
aceasta reprezintă rin capitol de
ficitar pentru ambii organizatori de 
partid. Ea este deosebit de impor
tantă, cu precădere pentru consiliul 
unic Tătăranu, unde se nune cu 
acuitate problema întineririi forței 
de muncă, rezolvarea fiind în directă 
legătură cu elaborarea unui program 
de dezvoltare pentru anii viitori.

La Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. s-a accentuat cu tărie că ac
tivitatea organizatorilor de partid- 
președinti de consilii unice trebuie să 
se desfășoare în fermă, în cîmp, în 
complex, zilnic ei să-și exercite înda
toririle în mijlocul agricultorilor. în 
această privință, organizatorul de 
partid din consiliul unic Tătăranu 
este mai aproape de această cerință, 
se află permanent în mijlocul oame
nilor.

Așa cum aveam să ne convingem, 
munca organizatorilor de partid- 
președinți de consilii a fost și este 
încă stînjenită de maniera 
tică de lucru a unor organe 
județene de îndrumare și 
Evidenta precisă, riguroasă, 
marea operativă, corectă sint ab
solut necesare și în agricultură. 
Ne-au fost arătate însă complicate 
„cearșafuri" de situații (unui avea 
nu mai puțin de... 42 de rubrici !), 
cerute cu frecventă obsedantă de di
ferite compartimente din Direcția 
generală pentru agricultură și indus
tria alimentară, de Trustul S.M.A., 
Trustul I.A.S., U.J.C.A.P. ; ni s-a 
vorbit despre repetatele convocări la 
„operative" și „rapoarte", spre a „li
vra" 
citanți. Ca să nu 
deplasările „fulger" 
unora din delegații 
organelor tutelare, a cățor activitate 
se limitează adesea la constatarea 
greșelilor ,și la împărțirea de sanc
țiuni, uitîndu-se cu totul îndato
rirea de a îndruma și sprijini con
cret unitățile economice în depășirea 
unor dificultăți de moment. •

Experiența de pînă acum relevă ne
cesitatea de a se acorda o atenție spo
rită tuturor atribuțiilor esențiale ce 
revin organizatoriior-președinti, în
deosebi în ce privește formarea unul 
stil de lucru propriu, dinamic, efici
ent, antrenarea efectivă, pe baza unor 
sarcini concrete, a tuturor secretarilor 
și birourilor organizațiilor de bază, 
a membrilor consiliilor la dezbaterea 
și .soluționarea problemelor, la adop
tarea., și’ aplicareg hotărîrilor si., de
ciziilor, Ja introducerea unui stil de 
muncă comunist, de înaltă responsa
bilitate și exigentă, de ordine și dis
ciplină, Numai astfel se 
creșterea neîntreruptă a 
ganizațiilor de partid, 
activă a' comuniștilor, a 
crătorilor din unitățile agricole la 
înfăptuirea sarcinilor-trasate de Con
gresul al Xll-lea în acest important 
sector al economiei. .

activitatea de 
el este conștient că 
o serie • de cerințe, 
cele ale muncii po-
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tuturor lu-

Constantin VARVARA 
Dan DRAGUUESCU 
corespondentul „Scinteii'*

con-

con-
are

Pentru 
împrospătarea 

memoriei...
La sfirșitul lunii ia

nuarie a.c., Pavel Dăs- 
călescu din București 
a sesizat redacția că 
de luni și luni de zile 
așteaptă de la Comi
tetul județean Neamț 
al P.C.R. un răspuns. 
Răspunsul la o scrisoa
re privind comporta
rea necorespunzătoare 
a unor cadre de con
ducere de la Combi
natul de lianți și azbo
ciment Bicaz, precum 
și a fostului secretar 
al Comitetului orășe
nesc de partid Bicaz, 
Ion Bostan. Deși, între 
timp, a revenit cu alte 
scrisori, nu i se co
municase modul de 
rezolvare.

Redacția a îndrumat 
sesizarea primului se
cretar al Comitetului 
județean Neamț al 
P.C.R., așteptînd, ca și 
in alte cazuri, un răs
puns limpede, în spi
ritul Hotăririi C.C. al 
P.C.R. și al Legii nr. 
1/1978 cu privire la 
activitatea de rezol
vare a propunerilor,

■

Locuințe moderne in orașul St. Gheorghe, județul Covasna
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0 valoroasă realizare a specialiștilor brașoveni

Informatica in lucrările
administrației locale

Nu mică a fost surpriza brașove
nilor — posesori de autoturisme sau 
locuințe, mici meșteșugari și alții — 
cind s-au prezentat la sediul circum
scripției financiare pentru a-și achi
ta diferite taxe fiscale și s-au văzut 
puși in fața unui sistem nou și de
osebit de operativ pentru efectuarea 
acestbr lucrări pentru care, pînă 
acum, pierdeau destul de mult timp. 
In loc să stea pină le venea rîndul 
la ghișee, pentru a li se întocmi for
mele de rigoare, după care iar să stea 
și să aștepte la casierie, au fost în
drumați spre un ghișeu unde se afla 
o operatoare fără voluminoasele do
sare de altădată. Acolo a urmat o 
procedură cit se poate de modernă.

După ce operatoarea înregistrează 
codul solicitantului, imediat apare pe 
ecranul unui dispozitiv special situa
ția de plată a acestuia. Tot automat, 
operatoarea comandă aparatului emi
terea chitanței, iar încasarea sumei 
se faoe pe loc. întreaga operație du
rează numai 2—3 minute.

în legătură cu considerentele care 
au determinat introducerea 
sistem teleinformatic, care 
enorm activitatea contabilă, 
volumul de hirtii si dosare,
ăles timpul cetățeanului la ghișeu, 
am notat cîteva din opiniile realiza
torilor șl beneficiarilor acestui sis
tem :

• Victor Cristescu, directorul Ad
ministrației financiare a județului 
Brașov :

— Volumul aqtlvttătii tinanciar- 
contabile a crescut de la un an la 
altul. Numai tn ultimii cind. ani, el 
a crescut 
da 3 ori.
mai
tem de Încasări, nemaireușind să 
ținem o evidentă strictă a debitelor 
si încasărilor. Odată cu măsurile 
luate de conducerea partidului și 
statului privind perfecționarea meca
nismului economico-financiar și ex
tinderea oe scară mai largă a tele- 
informaticii am trecut si noi la in-

acestui 
ușurează 

reducă 
dar mai

tn municipiul Brașov 
în aceste condiții, nu 

puteam utiliza vechiul »is-

INVITAȚIE LA VATRA DORNEI
Factorii naturali de cură și 

baza mpdernă de tratament 
oferă celor aflati In stațiunea 
Vatra Dornei condiții optime 
pentru tratarea unor boli ale 
aparatului cardiovascular, 'ale 
aparatului locomotor, afecțiuni 
ale sistemului nervos peri
feric, boli ginecologice și endo
crine. Turiștii au la dispoziție 
casa de cultură, muzeul de is
torie și științe ale naturii, bi
bliotecă, parcuri, o sală de spec
tacole, terenuri de sport. Filiala 
de turism din localitate organi
zează drumeții și excursii în 
locuri pitorești. Bilete și infor
mații suplimentare se pot obține 
la toate agențiile și filialele ofi
ciilor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București.

în fotografic : ilustrată din 
Vatra Dornei. (Foto : M. Cioc).

sesizărilor, reclamații- 
lor și cererilor oame
nilor muncii. Or, in 
locul unui răspuns din 
care să rezulte cum au 
fost soluționate pro
blemele semnalate de 
cetățean, motivele 
pentru care nu i s-a 
dat la timp răspunsul 
cuvenit, măsurile luate 
în vederea prevenirii 
unor asemenea nea
junsuri, sesizarea a 
fost transmisă la Co
mitetul orășenesc de 
partid Bicaz, de 
care am primit, la în
ceputul acestei luni, 
un răspuns formal. 
Din această adresă de 
răspuns aflăm doar că 
s-a cerut, telefonic, 
conducerii întreprin
derii „Victoria“-Bucu- 
rești, la care lucrează 
semnatarul sesizărilor, 
să-i creeze acestuia 
posibilitatea de a 
efectua o nouă depla
sare in județul Neamț, 
pentru a se discuta cu 
el. Atît și nimic 
altceva. Iată de ce aș
teptăm un nou răs
puns — sugerînd, cu 
modestie, ca înainte 
de elaborarea lui să 
se mai arunce o pri
vire peste textul Hotă
ririi Comitetului Cen-

tral al partidului pri
vind munca cu scriso
rile. Chiar și cea mai 
bună memorie are, din 
cind în cînd, nevoie de 
împrospătare.

la

Unii 
cu neglijența, 

alții cu paguba ?
„Sint membră coope

ratoare — ne-a scris 
Irina Ștefan din co
muna Amărăști de Jos, 
județul Dolj — și am 
lucrat în cooperativa 
agricolă din anul 1950. 
în luna ianuarie 1979 
am împlinit vîrsta de 
pensionare și am cerut 
conducerii cooperati
vei să-mi întocmească 
dosarul de pensie. Ce
rerea mea a fost înre
gistrată la data de 30 
decembrie 1978, dar 
pensia am început să 
o primesc abia din 
luna iulie anul tre
cut, neacordîndu-mi- 
se acest drept pe lu
nile februarie-iunie".

Oficiul de asigurări 
sociale și pensii pen
tru țărănime din ca
drul DP.M.O.S. Dolj, 
care a rezolvat aceas-

tă sesizare, ne-a răs
puns că drepturile de 
pensie ale membrilor 
cooperatori pentru li
mita de vîrstă și mun
ca depusă se 
de la data de întii 
lunii următoare 
gistrării 
pensie 
muncii.
sa, împreună cu toate 
actele necesare, a fost 
depusă abia în luna 
iunie, In mod legal i 
s-a stabilit pensia în- 
cepînd cu luna iulie 
1979. Vinovată de a- 
cordarea cu intîrziere 
a dreptului de pensie 
este conducerea C.A.P. 
Amărăști de Jos, care 
nu "a întocmit și nu 
a depus la timp do
sarul. în răspuns se 
precizează că, potri
vit legii-, cooperati
vele au obligația să 
depună dosarele de 
pensie pentru membrii 
cooperatori cu 90 de 
zile înainte de împli
nirea virstei de pen
sionare.

Este limpede deci că 
în acest caz consecin- 
țfele trebuie să le sii- 
porte nu petiționara, 
ci acei vinovati de 
tergiversarea depune
rii dosarului.

acordă 
a 

inre- 
cererii de 
la Direcția 
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unui număr
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Cine taie azi 
un nuc ...tot 
să planteze trei

Ca urmare a 
sesizări 
dacției, 
tăierea
mare de nuci din satul 
Briznic din cadrul co- 
munei Ilia, Direcția 
pentru agricultură și 
industrie alimentară 
Hunedoara ne-a adus 
la cunoștință consta
tările făcute si măsu
rile adoptate. Astfel, 
verificările efectuate la 
fața locului au scos la 
iveală faptul că fostul 
președinte al 
Briznic, 
govan, 
vederile 
culturii,
autorizație 63 de nuci. 
Tăierea era justificată 
.numai pentru 17 nuci 
în vederea construirii 
unui dig i 
inundațiilor, 
altă parte, el 
deplinit nici 
prevăzută de 
trivit căreia 
fiecare nuc tăiat

buie să se planteze 
alți trei.

în continuare, răs
punsul precizează mă
surile ce au fost luate. 
Pentru fapta sa. Tra
ian Iorgovan a
amendat cu 1 500 lei. 
în conformitate 
prevederile art. 43 ■ din 
Legea pomiculturii ; 
materialul lemnos re
zultat din tăierea nuci
lor a fost expediat în
treprinderii de indus
trializare a lemnului 
Deta. județul Timiș, 
spre a fi utilizat ca 
furnir în producția de

cu

mobilă ; conducerea 
C.A.P. Ilia, în ca
drul căreia este inclu
să prin unificare și 
cooperativa agricolă 
Briznic, a fost obligată 
să planteze în această 
primăvară, pină la 1 
aprilie, 200 nuci, pu- 
ieții fiindu-i asigu
rați de trustul jude
țean al pomiculturii. 
De asemenea, au fost 
prelucrate prevederile 
Legii pomiculturii cu 
conducerile C.A.P. Ilia 
și ale consiliilor unice 
agroindustriale de 
raza județului.

pe

C.A.P. 
Traian Ior- 
incălcînd pre- 

Legii pomi- 
a tăiat fără

împotriva 
Pe de 

nu a în- 
obligatia 
lege, po- 

i pentru 
tre-

Spicuiri din răspunsuri

AL
se-

© COMITETUL JUDEȚEAN VÎLCEA 
P.C.R. : Concluziile rezultate din cercetarea 
sizării adresate ziarului „Scînteia" de Nicolae 
Pipan, referitoare la activitatea secretarului 
comitetului de partid al comunei Firtățești, Con
stantin Pieloiu, au fost discutate în ședința bi
roului comitetului comunal de partid. Cu acest 
prilej au fost criticate metodele și stilul de 
muncă ale acestuia, faptul că nu lucrează în 
mod colectiv, adoptă hotărîri pripite, nefondate, 
se face vinovat " de diferite abateri. Analizind 
lipsurile din activitatea lui Constantin Pieloiu, 
secretariatul comitetului județean de partid l-a 
sancționat cu vot de blam cu avertisment.

troducerea tehnicii de calcul in ope
rațiunile de încasare și evidentă a 
taxelor.
• Ilie Dumitriu, șeful Oficiului d® 

calcul al consiliului popular jude
țean : jj,. /'

— încercări în acest scop au exis
tat și la noi șf în alte județe, inclu
siv în Capitală, Nu am reușit însă 
nici noi, nici alții să rezolvăm toate 
problemele pe care le ridică un sis
tem care să fie eficient din toate 
punctele de vedere și să elimine 
în totalitate evidentele manuale. Tre
buie să vă spun că noul nostru sis
tem a rezolvat mal mult decit satis
făcător asemenea probleme. Aceasta 
a fost facilitată de fabricarea în tară 
a terminalelor „Telerom" TT-205, 
care oferă posibilitatea „interogării" 
vizuale pe un ecran tip televizor a 
informațiilor stocate pe suporturi 
magnetice aflate la Centrul teritorial 
de calcul electronic.

© Inginerul Marin Tudor, directo
rul Centrului teritorial do calcul

* electronic :
— Noi apreciem că sistemul con

ceput și pus la punct la Brașov, 
prin soluțiile adoptate, problemele 
pe care le rezolvă si eficienta reali
zată reprezintă o realizare importan
tă, iar el poate fi generalizat în În
treaga țară. Problema pe care o con
siderăm noi ca fiind esențială, și care 
a fost rezolvată numai de noi, este 
aceea că toate operațiunile, inclusiv 
bonificațiile și majorările, se ope
rează numai automat, eliminîndu-s® 
în întregime evidența sau munca /' 
manuală.
'• Gheorghe Gulea, șeful circum

scripției financiare :
— Prin acest sistem se reduce 

considerabil timpul pe care-l consu
ma pînă acum cetățeanul pentru achi
tarea diferitelor sume cuvenite statu
lui. în ce ne privește pe noi. ca be
neficiari. noul sistem ne permite ca 
in aceeași unitate de timp să rezol
văm un număr de trei ori mai mare 
de operațiuni de încasări. în plus, 
s-a ușurat foarte mult munca ope
ratoarelor, se asigură o evidentă co
rectă, eliminindu-se erorile de cal
cul. în acălași timp, se realizează o 
mare operativitate în cunoașterea 
încasărilor zilnice și a debitorilor 
restanți. Toate acestea se regăsesc, X 
in final, în realizarea ritmică a ve; 
niturilor bugetare ale statului.

Această prestigioasă realizare feste 
rodul unei preocupări asidue și con
lucrării fructuoase între administra
ția financiară, Oficiul de calcul de 
pe lingă consiliul popular județean. 
Centru] teritorial de calcul electro
nic. De asemenea, se cuvine subliniat 
ajutorul direct primit din partea In
stitutului central pentru conducere 
și informatică București.

Autorii acestei importante reali
zări își propun să perfecționeze in 
continuare sistemul, iar in viitor 
să treacă, la o descentralizare a plă
ților pe principalele cartiere ale 
municipiului Brașov prin instalarea 
unor posturi de teletransmisie. In 
același timp, se urmărește extinde
rea acestui sistem în municipiul Fă
găraș și în celelalte orașe din județ.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii

• COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR AL MUNICIPIULUI BRAȘOV : Pen
tru deservirea muncitorilor navetiști care sosesc 
în autogara nr. 3 din localitate, incepind cu 25 
februarie a.c. s-a înființat traseul de autobuze 
nr, 33, care circulă între orele 5,15—8,00 și 
13,30—17,00, făcînd legătura între această auto-

.gară și platforma industrială „Tractorul".
• DIRECȚIA SANITARA A JUDEȚULUI BO

TOȘANI : în urma verificărilor efectuate la fața 
locului, s-a constatat că, într-adevăr, medicul 
loan Prună de la dispensarul din comuna Ma- 
noleasa consumă excesiv băuturi alcoolice, avind 
comportări necorespunzătoare față de cetățenii 
din comună. Pentru faptele săvîrșite, conducerea 
spitalului Săveni, de care aparține dispensarul, 
l-a sancționat disciplinar.

• UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATI
VELOR DE CONSUM ARGEȘ : Pentru mai buna 
aprovizionare cu piine a comunei Davidești, ca 
urmare a sugestiilor exprimate de mai mulți 
cetățeni într-o scrisoare adresată ziarului, s-a 
stabilit ca autoduba repartizată cooperativei' să 
transporte de trei ori pe săptămînă (marți, joi 
și simbătă) cantitățile necesare de pîine neagră, 
semialbă și specialități la magazinele din Davi
dești, Conțești „și Voroveni.

© CONSILIUL POPULAR AL SECTORULUI 
3 BUCUREȘTI : S-au luat măsurile necesare 
pentru ca activitatea clubului tineretului din 
sectorul 3 să se desfășoare in condiții bune, iar 
programele prezentate să aibă un conținut in- 
structiv-educativ corespunzător. A fost înlocui
tă conducerea clubului, fostul director Stanciu 
Stănciulescu fiind transferat ca metodist intr-un 
alt sector.

Gheorghe PÎRVAN
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ei
Executiv

al Frontului
A apărut, in broșura, în limbile maghiară șl germana :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare

Și
11 februarie 1980

la Congresul educației 
învățămîntului

EDITURA POLITICA

Cronica zilei Un imperativ al contemporaneității

Joi după-amiază a avut loc ședin
ța Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste.

Cu acest prilej a fost prezentat . 
un raport cu privire Ia organizarea și 
desfășurarea alegerilor de deputati 
în Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare. Biroul executiv a 
apreciat că atit 
desfășurat 
rezultatul 
Frontului 
Socialiste 
și . grăitoare expresie a adeziunii 
profunde a întregului popor la poli
tica internă și externă a partidului și 
statului, a unității și coeziunii nați
unii noastre socialiste în jurul Parti
dului Comunist Român, al secretaru
lui său general/ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Campania electorală, în- 
tilnirile dintre alegători și candidați, 
desfășurate într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de angajare patrio
tică și de înaltă responsabilitate ci
vică, au prilejuit o largă dezbatere 
publică, de dimensiuni naționale; la 
care, practic, a participat întregul 
nostru popor, a programului noii 
etape de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României sere comunism. S-a expri
mat și de această dată hotărîrea 
neabătută a clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, a tuturor ce
lor ce muncesc — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — de 
a înfăptui cu consecventă hotărîrile 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
care asigură ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres si civilizație.

Biroul Executiv a stabilit ca consi- 
■'../'V _____________

modul în care s-a 
campania electorală, cit si 
votului dat candidatilor 
Democrației și Unității 
au reprezentat o nouă

liile locale ale F.D.U.S. să desfășoare, 
. împreună cu deputății, o largă acti
vitate politico-educativă și organiza
torică pentru antrenarea maselor 
largi de oameni ai muncii in scopul 
îndeplinirii in cele mai bune condiții 
a planului pe acest an, pentru reali
zarea obiectivelor actualului cincinal 
și pregătirea temeinică a cincinalului 
viitor, pentru transpunerea în viață 
a propunerilor și sugestiilor făcute 
de cetățeni în timpul campaniei elec
torale.

Biroul Executiv a adoptat modifi
cările -la Statutul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste hotărite 
de cel de-al II-Iea Congres al 
F.D.U.S., modificări care au la 
bază propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea rolului 
acestui organism ,politic în viata so- 
cial-politică a tării și îmbunătățirea 
organizării sale.

De asemenea, a fost aprobată 
componenta comisiilor Biroului Exe
cutiv al F.D.U.S. : organizatorică și 
pentru activitatea cu deputății ; pen
tru coordonarea și îndrumarea activi
tății de control al oamenilor muncii ; 
pentru răspindirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice și tehnice.; pentru 
propagandă, cultură, presă si radio- 
televiziune și comisia de relații ex- 
terne.

Biroul Executiv a hotărlt convo
carea, pentru ziua de 27 martie 1980, 
a plenarei Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, precum și a ședinței Birou
lui și a plenarei Comitetului Central 
al Organizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste.

Lucrările celei
mixte guvernamentale româno-zaireze de cooperare

In perioada 13—20 martie au avut 
loc, la București) lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-zaireze de coope
rare economică, tehnică și culturală.

în cadrul lucrărilor s-a analizat 
modul cum au fost aduse la îndepli
nire acțiunile de cooperare și colabo
rare pe multiple planuri dintre Româ
nia și Zair, prevăzute în protocolul • 
sesiunii precedente. De asemenea. în 
spiritul indicațiilor și orientărilor sta
bilite cu prilejul dialogului româno- 
zairez la cel mai înalt nivel au fost 
stabilite noi căi și modalități pentru 
valorificarea în mai mare măsură a 
posibilităților de care, dispun econo
miile celor două țări pentru întărirea 
și adincirea cooperării pe baze reci
proc avantajoase, pentru impulsio
narea și diversificarea schimburilor 
comerciale, t

La încheierea lucrărilor, Emil Bobu, 
ministrul muncii, președintele părții 
române in comisie, și Nguza Karl-

I-Bond, comisar de stat 
lor externe și cooperării 
nale, președintele părții _____ ....
semnat protocolul sesiunii.

• Documentul prevede stimularea 
cooperării în domeniile agriculturii, 
industriei, științei și culturii, dezvol
tarea și diversificarea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

La semnare au participat Alexan
dru Mărgăritescu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
nationale, Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Octa
vian Luțaș, ambasadorul României la 
Kinshasa, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii delegației române și zaireze care 
au participat la lucrările comisiei 
mixte.

Erau prezenți Noengo Busu Nyoka, 
ambasadorul Zairului la București, 
alte oficialități zaireze.

(Agerpres)

în Capitală s-a deschis ieri

:■

al afacerl- 
internatio- 

zaireze, au

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului. mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit, joi dimineață, pe Dossou 
Franțois, ministrul transporturilor și 
comunicațiilor din Republica Popu
lară Benin, care face o Vizită in tara 
noastră.

în timpul Întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
cooperării economice și în producție 
dintre România și Benin în diferite 
domenii de interes reciproc.

Au participat Ion M. Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Iulian Tudosie, adjunct 
âl ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor.

A luat parte Hubert Sylvestre De
guenon, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare Benin 
la București.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, joi, schimbul instrumen
telor de ratificare a Convenției din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Isla
mice Pakistan privind evitarea du
blei impuneri și prevenirea evaziunii 
fiscale referitoare la impozitele pe 
venit, Încheiată la Islamabad. în anul 
1978.

Schimbul a fost efectuat de Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct ăl ministrului 
afacerilor externe, șl de Riazuddin 
Ahmed, ambasadorul Pakistanului la 
București.

Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, precum 
și membri ai Ambasadei Republicii 
islamice Pakistan la București.

(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Finlandei, Paavo Văyrynen

Joi a sosit în Capitală ministrul 
afacerilor externe al Finlandei. Paavo 
Văyrynen, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, face o vizită 
oficială în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Matti Hăkkânen, 
ambasadorul Finlandei la București, 
Si membri ai ambasadei finlandeze.

★t
După-amiază au început convorbi

rile oficiale intre cei doi miniștri de

externe, în cursul cărora au fost 
examinate evoluția raporturilor pe 
multiple planuri dintre România și 
Finlanda. precum și unele aspecte 
ale situației internaționale.

a ★
In aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe. Ștefan Andrei, a oferit un 
dineu în onoarea oaspetelui finlan
dez.

în timpul dineului s-a toastat in 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceausescu și a președintelui Urho 
Kekkonen, pentru dezvoltarea legă
turilor 
dintre 
pentru

de 
cele 

pace
prietenie și colaborare 
două țări și popoare, 
și înțelegere in lume.

(Agerpres)
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IERI A ÎNCEPUT LA TULCEA

Sesiunea anuala în domeniul 
cercetărilor arheologice

. a marilor migrații. în fine, anul 1979’ ‘ 
proiectează'noi lumini âsuprâ evului 
mediu românesc, a continuității și 
valorii efortului constructiv al po
porului nostru, care, in pofida atitor 
vitregii istorice, și-a împodobit pă- 
mîntul — pe care s-a știut întotdea
una la el acasă — cu edificii trainice 
de mare frumusețe, imprimîndu-1 
propria pecete inconfundabilă. (Sil
viu Achim).

Ieri, Ia Tulcea a început cea dera 
XlV-a sesiune anuală de raportare a 
rezultatelor cercetării arheologice 
anul 1979. Participă cercetători 
institutele de specialitate, cadre 
dactice universitare, muzeografi, 
adresat tovarășului prof. univ. 
M. Petrescu-Dimbovița, vicepreședin
te al Comisiei de arheologie a Acade
miei de știinte sociale și politice, 
rugămintea de a prezenta cititorilor 

1 „Scînteii" această importantă mani
festare științifică :

— In cadrul sesiunii se prezintă 
peste 180 de rapoarte și comuni
cări, cifră care atestă amploarea ac
tivității de 
conservare 
mărturie a 
dat in țara 
discipline științifice cu mari contri
buții la cunoașterea istoriei naționale. 
Re aprtele și comunicările înfățișea
ză Rezultatele săpăturilor din 155 
obi live'.arheologice ; ele cuprind in- 
tredftj e’oluție a societății de pe te
ritoriul patriei noastre, de la începu
turile comunei primitive și pînă in 
zorii epocii moderne, iar din punct de 
vedere teritorial acoperă toată supra
fața țării. Se dovedește o dată mai 
mult că întregul pămint românesc 
este o uriașă arhivă, un nesecat izvor 
de mărturii privind trecutul nostru, 
viețuirea noastră neîntreruptă pe 
aceste meleaguri.

în chip firesc, în 1979, an premer
gător momentului sărbătoririi a 2 050 
de ani de Ia constituirea statului dac 
condus de Burebista, preocupările 
principale au vizat adincirea cunoaș
terii civilizației și a lumii geto-dacice 
(62 de obiective arheologice), convie
țuirea dacilor cu romanii și contopi
rea celor două mari civilizații antice 
(30 de obiective).

Cercetările arheologice din 1979 au 
adus noi și importante dovezi ale 
continuității neîntrerupte de viată 
românească în vatra străbună dacica, 
au adincit cunoașterea creației sale 
materiale și spirituale în lunga epocă

din 
din 
di-

investigare, cercetare și 
a vestigiilor arheologice, 
interesului deosebit acor- 
noastră dezvoltării acestei

r e a
Timpul probabil pentru zilele <Ie 22, 

S3 și 24 martie. în țară : Vreme schim
bătoare. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, mai frecvente in re
giunile din Vestul tării. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura in 
creștere. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 3 și plus 7 grade, iar valorile 
maxime intre 5 și 15 grade, local mai 
ftidicate. Ceață slabă dimineața șl sea
ra. In București : Vreme schimbătoare. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
tura In creștere. Minimele vor fi cu
prinse Intre 1 și 5 grade, iar maximele 
Intre 10 și 15 grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

• TRACTOR-ROBOT.
Un tractor fără tractorist înain- 

. tează pe arătură, lăsind în urma 
sa șiruri rectilinii de brazde 
răsturnate. Mașina — creație a 
specialiștilor sovietici — este di
rijată de un operator de la un 
pupitru de comandă instalat in
tr-un camion. Acest tractor func
ționează, deocamdată, după me
toda inducției : in pămint, la o 
anumită adincime și la distanțe 
de maximum 20 m, sint trase 
cabluri care retransmit progra
mul recepționat de la panoul de 
comandă de către instalația elec
tronică a tractorului. Pe viitor, 
autorii tractorului-robot își pro
pun să creeze un sistem de co
mandă fără cablu și să încredin
țeze unui singur om dirijarea 
mai multor mașini, care vor lu
cra in regim automat. Tehnicie

Expoziția „ Ba lean ii
și înțelegerii

La sala „Dalles" din Capitală s-a 
deschis, joi, expoziția de artă plastică 
„Balcanii — zonă a păcii și înțelege
rii .între popoare" — manifestare de 
prestigiu ce constituie o nouă mărtu
rie a spiritului de colaborare, coope
rare, înțelegere și stimă reciprocă pe 
care îl promovează România și cele
lalte țări balcanice.

Reunind circa 300 de lucrări de pic
tură, grafică și sculptură ale unor 
artiști reprezentativi din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia, expoziția se constituie intr-o 
panoramă a creației plastice contem
porane din țările respective.

Relevînd semnificația organizării 
de către tara noastră a acestei noi 
ediții a expoziției, Ladislau Hegeduș, 
secretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, a subliniat în 
cuvintul rostit la vernisaj importanța 
deosebită pe care România o acordă 
cooperării largi cu statele balcanice. 

. Vorbitorul a arătat, în .context, că 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă pornesc neabătut de la 
convingerea că promovarea cunoaște
rii reciproce a. valorilor spirituale, 
dezvoltarea unei largi cooperări in 

(.domeniul artei și culturii reprezintă 
factori 'de mare importantă mintă- 
rirli ‘încrederii și înțelegerii interna
ționale, apropierii între popoare, pă
cii și securității în lume. în acest sens 
s-a arătat că, răspunzind necesității 
de a se intensifica acțiunile concrete 
în perspectiva reuniunii general-eu- 
ropene de la Madrid, țările balcanice 
vor organiza în acest an și alte ma
nifestări culturale cu caracter regio
nal, între care Festivalul filmului

zonă a păcii 
între popoare"

balcanic, care va avea loc in Iugosla
via, și Festivalul de folclor al state
lor balcanice, ce va fi găzduit de tara 
noastră.

La vernisaj au participat Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Centrului national pen
tru promovarea prieteniei si colabo
rării cu alte popoare. Viorel Mărgi- 
neanu, vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici, personalități ale vie
ții cultural-artistice bucurestene, un 
numeros public.

Au luat parte artiști plastici șl cri
tici de artă, precum și reprezentanți 
ai ministerelor culturii și uniunilor 
de creație din țările expozante.

Au fost prezenți șefii misiunilor di
plomatice la București ale țărilor 
participante, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
precum și membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Concurs pe meserii 
pentru elevi

A început concursul pe meserii 
pentru elevii din liceele Industriale 
Si școlile profesionale, organizat de 
Ministerul Educației și învătămintu- 
lui și C.C. al U.T.C., în ansamblul 
manifestărilor științifice cu care tine
retul școlar participă la cea de a 
treia ediție a Festivalului national 
„Cîntarea României".

Spre deosebire de anii' precedent!, 
la concurs participă și elevi din li
ceele de științele naturii — cu profil 
de chimie și biologie — care, după 
absolvire, vor lucra ca . operatori și 
laboranti în întreprinderi industriale.

După două zile de întreceri, con- 
stînd în probe scrise și practice — 
care se vor desfășura, potrivit pro
gramului, in localitățile : Alba Iulia, 
Arad, Bacău, Bistrița, Bîrlad, Boto
șani, Brașov, Brăila, Cîmpulung, Cra
iova, Cluj-Napoca, Focșani. Ga
lați, lașj. Pitești, Satu Mare. Săcele, 
Timișoara, Tirgu Mures șl Vaslui — 
juriul va desemna pe cei mai buni 
dintre concurențl. Deținătorii prime- 

. lor trei locuri se vor înlîlni la etapa 
republicană a competiției, care va 
avea loc în cursul lunii iunie.

Cîștigătorii finalei vor fi distinși cu 
premii și mențiuni acordate de cele 
două foruri organizatoare.

(Agerpres)

Forțele democratice de pretutin
deni marchează astăzi „Ziua inter
națională pentru eliminarea discri
minării rasiale", instituită in anul 
1966 printr-o rezoluție â Adunării 
Generale a O.N.U. Data de 21 mar
tie evocă evenimentele de acum 20 
de ani, cînd, la Sharpeville (R.S.A.), 
politia a întîmpinat cu gloanțe o 
demonstrație pașnică a populației 
de culoare împotriva legislației ra
siste. Acest act, condamnat cu fer
mitate de opinia publică progresis
tă, a subliniat și mal puternic ca
racterul Inuman al politicii da 
apartheid, necesitatea de a intensi
fica lupta pentru lichidarea acestei 
politici.

Intr-adevăr, întreaga evoluție a 
vieții contemporane arată cît de 
nocivă este politica de discriminare 
rasială, oriunde șl sub orice formă 
s-ar manifesta, ce daune aduce ea, 
incompatibilitatea sa cu normele și 
principiile legalității internaționale, 
cu Declarația universală a drepturi- 

•lor omului, care proclamă egalitatea 
deplină între toți indivizii, fără deo
sebire de culoarea pielii, de aparte
nență la o rasă sau la alta. Comba
terea și eliminarea discriminării ra
siale se impun cu atit mal mult in 
lumea de astăzi — lume suprasa
turată de armamente — știut fiind 
că o asemenea politică duce la în
vrăjbire, creează grave tensiuni, re
prezintă o frînă în calea dezvoltării 
sociale și, totodată, constituie o 
sursă de primejdii pe plan Inter-, 
national, perturbează climatul po
litic, periclitează insăși soarta păcii.

Practicile rasiste sint insă nu 
numai anacronice, ci și sortite eșe
cului — mai ales in epoca noastră 
de puternică afirmare a aspirațiilor 
de libertate și independență a po
poarelor, de egalitate socială a oa
menilor, fără deosebire de naționa
litate sau rasă.

Victoria Istorică a poporului Zim
babwe, salutată cu Vie satisfacție 
de poporul român, alături de forțele 
democratice și progresiste de pretu
tindeni, demonstrează, încă o dată, 
că în zilele noastre nimeni și nimic 
nu poate împiedica realizarea drep
turilor popoarelor, ale indivizilor, 
de a se dezvolta liber, de a dispune 
de sine stătător de destinele lor.

Lichidarea unuia din ultimele 
bastioane ale rasismului vine să 
sublinieze, totodată, necesitatea 
desfășurării unor acțiuni și mai ho- 
tărite pentru eliminarea cit mal 
grabnică a oricăror practici ala

apartheidului tn R.S.A. — astfel 
încit populația africană majoritară 
Să se bucure de o deplină egalitate 
în drepturi.

Lupta eroică a popoarelor împo
triva discriminării rasiale se bucu
ră de simpatia și sprijinul forțelor 
democratice de pretutindeni. O ex
presie elocventă a amplorii pe care 
o ia mișcarea de solidaritate cu 
aceste popoare o constituie și înce
perea, pe baza unei hotărîri adop
tate în 1979 de Adunarea Generală 
a O.N.U., tot azi, a „Săptăminii de 
solidaritate cu popoarele care luptă 
împotriva rasismului și discrimină
rii rasiale". Adăugîndu-se unor ma
nifestări similare organizate în 
decursul ultimilor ani, săptămina 
care debutează va prilejui, fără în
doială, o nouă și puternică reafir
mare a solidarității popoarelor lu
mii cu lupta pentru curmarea aces
tui anacronism care este discrimi
narea rasială.

Așa cum se știe, poporul român 
și-a manifestat întotdeauna solida
ritatea cu lupta pentru libertate a 
popoarelor, condamnind in modul 
cel mai hotărît politica de apart
heid și discriminare rasială. Aceas
tă poziție consecventă, care își gă
sește reflectare in documentele 
partidului și statului nostru, in ac
tivitatea desfășurată de România la 
O.N.U. și în alte organizații inter
naționale, a fost reafirmată cu pri
lejul întîinlrilor pe care secretarul 
general al partidului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, le-a avut cu șefi 
de state, conducători de partide șl 
alte organizații politice, cu conducă
torii mișcărilor de eliberare națio
nală — întrunind o binemeritată șl 
unanimă apreciere. Țara noastră a 
acordat și acordă respectivelor miș
cări sprijin politic, diplomatic, mo
ral și material pentru asigurarea 
dreptului inalienabil al tuturor po
poarelor la autodeterminare, la or
ganizarea unei vieți libere, confor
me voinței și aspirațiilor proprii.

Fără îndoială că eliminarea dis
criminării rasiale, a practicilor 
apartheidului, asigurarea egalității 
depline in drepturi a tuturor oa
menilor se Înscriu ca un comanda
ment major al vremurilor noastre, 
a cărui Înfăptuire răspunde în cel 
mai inalt grad aspirațiilor de pro
gres, de prosperitate economică șl 
socială, de pace ale popoarelor de 
pretutindeni, intereselor făuririi 
unei lumi mal bune șl mal drepte.

Nicolae N. LUPU

LA TG. MUREȘ — Consfătuire cu tema;

© SPORT O SPORT ® SPORT © SPORT

ȘAH:
Turneul internațional de la București

Turneul internațional de șah des
fășurat la București s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovietic 
Aleksandr Beliavski, care a totalizat 
12,5 puncte din 15 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat, în ordine, 
Mihai Șubă — 9.5 puncte. Constan
tin Ionescu, Mihai Ghindă — cite 8,5 
puncte. Chandler (Noua Zeelandă), 
Prandstetter (Cehoslovacia) — cite 8 
puncte. Valentin Stoica. Spiridonov, 
(Bulgaria), Groszpeter (Ungaria) — 
cite 7,5 puncte, Theodor Ghifescu,

ÎN CÎTEVA
• In

Brașov .... . ___ ... __________
naționale de înot. In proba de 200 m 
spate, victoria a revenit sportivei 
Carmen Bunaciu cu timpul de 
2T6”54/100. Proba de 400 m mixt a 
fost ciștigată de Mariana Paraschiy 
cu timpul de 5’00”83/100. în cursa 
masculină de 400 m mixt, pe primul 
loc s-a clasat O. Cocenescu cu 
4’46”94/100 (record național), iar la 
400 m liber a terminat victorios H. 
Neagrău cu 4T3”66/100. întrecerile 
continuă.

• In cadrul pregătirilor pentru 
participarea la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, selecționatele masculine 
de volei ale Braziliei și Bulgariei au 
susținut la 'Rio de Janeiro un joc de 
verificare. Voleibaliștii bulgari au 
terminat învingători cu scorul 
■3—2 (15—12, 10—15, 15—8, 
15—6).

® In urma rezultatelor înregistra
te în turneele de la Rotterdam și 
Stuttgart, în clAsamentul „Marelui 
premiu — F.I.L.T." . conduce tenis- 
manul american Jimmy Connors, cu 
797 puncte, urmat de compatriotii săi 
John McEnroe — 642 puncte. Gene

piscina acoperită a orașului 
au început joi campionatele

nii sovietici au conceput și alte 
mașini care se deplasează fără 
conducători auto. Printre aces
tea amintim mașinile dirijate 
prin radio, care își croiesc drum 
spre exploatările petroliere din 
Siberia de vest, care împrăștie 
zgura fierbinte la marele com
binat metalurgic Magnitogorsk 
și altele.

® ESTE PROTONUL 
INSTABIL ? O ipoteză re
voluționară, potrivit căreia ma
teria ce alcătuiește Universul nu 
ar fi stabilă (protonul, particula 
ce formează nucleul tuturor ato
milor dezintegrîndu-se lent, în 
miliarde și miliarde de ani) ur
mează să fie verificată . 
de fizicienii francezi. In 
scop, sub tunelul de la 
la o adincime de 1 500 de

curînd 
acest 

Frejus, 
metri

de
11—15,

t
hai Mereuță, Stefan Tttrdk, Stefan
Radof, Ion Săsăran, Alexandru 
Lungu, - Vlad Rădescu, Siegfrld 
Siegmund. Regla : Virgll Calotescu

M,55 Telejurnal

PROGRAMUL 1 PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 In direct de la Politehnică
16,30 Emisiune tn limba germană
18,25 Rezultatele tragerii Loto

Ovidiu Foișor. — cite 7 puncte. Vic
tor Ciociltea, Kojder (Polonia) — cite 
6,5 puncte, Parik Ștefanov. Grigorov 
(Bulgaria) — cite 5,5 puncte și Ser
giu Grunberg — 4,5 puncte.
. Rezultate înregistrate in partidele 
întrerupte în ultima rundă: Ciocil
tea — Kojder 0—1 ; Grigorov — Ghi- 
tescu remiză ; Șubă — Foișor remi
ză ; Ștefanov — Beliavski remiză ; 
Ghindă — Groszpeter remiză ; Spi
ridonov — Stoica remiză.

RÎNDURI
Mayer — 477 puncte și Victor Amaya 
— 339 puncte.

® Meciul dintre marii maeștri Ti
gran Petrosian și Viktor Kordnoi, 
contind pentru turneul pretendenți- 
lor la titlul mondial de șah. a con
tinuat la Velden (Austria) cu parti
da a șasea, încheiată remiză la mu
tarea a 38-a.

Scorul este favorabil cu 3,5—2,5 
puncte lui Korcinoi.

• Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit la Milano finala „Cupei 
cupelor" la baschet masculin, in care 
s-au intîlnit formațiile italiene , 
Emerson Varese și Gabetti Cantu. 
La capătul unei partide echilibrate, 
care a necesitat și prelungiri, bas- 
chetbaliștii din Varese au cîștigat cu 
scorul de 90—88 (45—38 ; 82—82) in- 
trînd în posesia trofeului.

® In orașul Las Vegas, campionul 
mondial de box la categoria „mijlo
cie", italo-americanul Vito 'Antuofer- 
mo, și-a pus centura în joc'în fața en
glezului Alan Minter. La capătul a 15 
reprize, juriul a acordat victoria la 
puncte lui Alan Minter. Noul cam
pion al lumii urmează să-l întîlnească 
oficial pe compatriotul său Kevin 
Finnegan, campion al Europei.

sub un strat de roci dense, se 
va crea o vastă cavitate care va 
fi umplută cu-10 000 mc de apă. 
Aceste condiții trebuie create 
pentru ca experiența să fie pro
tejată de orice „zgomot de fond" 
și de radiațiile cosmice care „lo
vesc" fără întrerupere Terra. 
Fizicienii urmăresc să scoată în 
evidență cum protonii se dezin
tegrează în mai multe particule 
în sinul masei de apă, producind 
mai ales pozitroni care, actio- 
nind asupra electronilor, fabrică 
„grăunte" de lumină — fotoni — 
adică scurte fulgerări luminoa
se, susceptibile de a fi înregis
trate. Specialiștii consideră că 
eventuala demonstrare a insta
bilității protonului ar produce o 
adevărată revoluție în fizica mo
dernă., Din fericire, chiar dacă 
se va dovedi dezintegrarea pro
tonului, ea este atit de lentă

„Cunoașterea și generalizarea inițiativelor 
înaintate, eficiența lor
La Tirgu Mureș a avut loc, joi, o 

consfătuire cu tema : „Cunoașterea și 
generalizarea inițiativelor înaintate, 
eficiența lor economico-educativă", 
o'rganizată, cu sprijinul secției de pro
pagandă a C.C. al P.C.R., de Comite
tul județean de partid Mureș, la care 
au participat muncitori, specialiști in 
diferite domenii de activitate din ju
deț, precum și activiști de partid, 
președinți ai consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi, activiști ai 
consiliilor sindicale locale și ai orga
nizațiilor U.T.C. din județele Bistri
ța-Năsăud, Cluj, Harghita și Mureș. 
Participanții la Consfătuire au anali
zat, în spiritul recomandărilor făcute 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., formele și metodele poli
tico-educative folosite de organele și 
organizațiile de partid, de organiza
țiile sindicale și ale U.T.C. pentru 
cunoașterea și generalizarea inițiati
velor înaintate în vederea realizării

economico-educativă“
și depășirii sarcinilor economico-so- 
ciale. în acest cadru s-au prezentat 
filmele „Inventivitate, economie, efi
ciență", „Dincolo de coloane" și „Ca
litate", inspirate din activitatea de zi 
cu zi pentru cunoașterea și generali
zarea experienței înaintate la fiecare 
loc de muncă, realizate de cinecluburi 
din județele Bistrița-Năsăud, Harghi
ta și Mureș.

Consfătuirea a fost precedată de vi
zionarea unei expoziții de carte so- 
cial-politicâ, tehnico-știintiflcă și e- 
ducativă, a tipăriturilor realizate in 
sprijinul cunoașterii și generalizării 
experienței înaintate, precum și a 
unei expoziții consacrate căilor și 
modalităților destinate aplicării hotă- 
ririlor partidului cu privire la redu
cerea importurilor. Discuțiile pe mar
ginea materialelor prezentate, a ex
pozițiilor și filmelor vizionate au re
levat sarcinile ce revin colectivelor 
de oameni ai muncii pentru înfăp
tuirea hotărîriior adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului. 
(Gheorghe Giurgiu)

I

18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18,50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19,30 La ordinea zilei În economi*
19,45 15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar

20,15 Film artistic : Ultima frontieră. 
Premieră TV. O producție a Casei 
de filme numărul patru. Cu : 
Mariana Mihut, ion Dichlseanu, 
Emanoll Petrut, Stellan stancu, 
Zoltân Vadăsz, Florin Piersic, Ml-

16.30 O viată pentru o idee : Anghel sa- 
ligny (1864—1925)

17,00 Blocnotes — informații utilitare
17,20 Muzică populară cu orchestra 

„Doina Moldovei" din Iași
17.50 Dicționar cinematografic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10,80 La ordinea zilei .In economi* *'"
10,45 15 ani de mărețe Înfăptuiri sub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar

50,15 Radar pionieresc
50.30 De pretutindeni i Popasuri pa 

Vltava
50.55 Studio liric ’80
21.56 Telejurnal

✓

4

A apărut; »» Era socialistă" nr. 6/1980
în deschidere, revista publică edito

rialul „Gindirea și acțiunea creatoa
re, științifică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", inserat la rubrica 15 ani 
de realizări sub semnul politicii clar
văzătoare, al spiritului revoluționar, 
și articolul „Victoria în. alegeri, vi
brantă manifestare a unității națiunii 
noastre socialiste", în continuare, re
vista cuprinde articolele : „Valorifi
carea maximă a întregului potential 
agricol", „O industrie în devenire — 
reciclarea materialelor", „Standardi
zarea și imperativele noii calități". 
„Activitatea politlco-ideologică de 
formare a conștiinței socialiste". 
„Cercetarea psihopedagogică în con-

fruntare cu procesul instructiv-educa- 
tiv“, „Dezarmarea — cerință primor
dială a securității europene".

Din sumarul revistei mai spicuim 
articolele : „Ridicarea calității produ
selor — factor de sporire a competiti
vității și eficienței", „Urbanizarea — 
rezultat al dezvoltării echilibrate a 
tării în profil teritorial", „Producția 
de filme — între metaforă cinemato
grafică și ilustrativism antiartistic", 
„O concepție politică de mult respinsă 
de viată", „Divergente în gîndirea 
ecologică".

Revista mai conține rubricile „Cărți 
și semnificații", „Revista revistelor" 
și „Cuvintul cititorilor".

1 '•

---------------1------------------------------

cinema
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea-
nu : PATRIA — 9; 12; 16: 19, FA
VORIT — 8.45; 11,30; 14.15; 17;
19.45, CULTURAL — 9.30; 12,30;
16; 19.
• Mark polițistul șl Mark poli
țistul Ia Genova (ambele filme) : 
palatul sporturilor și cul
turii — 17,30.
• Mizerabilii : SCALA — 8,15;
11.45; 14.15; 17; 19,45, BUCUREȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Fata de pe lac : CAPITOL — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Prima mea vară : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30.
• Mijlocaș la deschidere : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14: 16: 18: 
20, VICTORIA — 9; 11,15: 13,30;
15,45: 18; 20.
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. FESTTr 
VAL — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20, 
EXCELSIOR — 9: 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Accident — 15; 17,15, Studentul,
computerul și cartofii — 19,30 :
TIMPURI NOI.
• Popeye marinarul — 9; 10,15;

Incit nu poate altera cu nimic 
existența cotidiană a păminteni- 
lor : obiectele ce ne înconjoară 
vor rămîne la fel de solide și de 
reale...

® CAZ MEDICAL U- 
NIC. Potrivit relatărilor presei 
chineze, medicii de la un spital 
din Yunnan au rezolvat cu suc
ces cazul unic al unui pacient 
în vîrstă de 36 de ani, pe nu
mele său Zhang Ziping, care 
avea... două capete. în fapt, era 
vorba de un „cap suplimentar" 
cu un diametru de 19,5 cm, care 
se dezvoltase de la naștere pe 
partea dreaptă a capului verita
bil. Acest apendice era dotat cu

.11,15

J

Clopote de toamnă — 
18 : DOINA.
odată un călăreț : FE- 
— 8,45: 11: 13.30: 15.45; 
MELODIA — 9: 11,15;

15,45; 18: 20,15, MODERN — 
13,30:’ 16.45; 18: 20,15.
1, dolarii și ardelenii : 

GRIVITA — 9; 11,15: 13.30: 
18; 20, AURORA — 9: 11.15; 
15,45; 18; 20, TOMIS — 9: 
13.30; 15,45: 18 : 20.
• Sub constelația gemenilor : BU- 
ZEȘTI — 9,45: 11,30; 13,30: 15,30; 
17.30: 19.30.
• Bilet de Întoarcere : DACIA — 
9; 11,16; 13,30; 15,46: 18; 20.
• Rug șl flacără : BUCEGI — 
15,30: 17,30; 19 30, FLACARA — 
15,30: 17,45: 20, POPULAR — 15,30; 
17.30: 19.30.
• Colosul din Rhodos :
0,15: 12; 16: io. munca 
16: 19.
• Cumpăna : DRUMUL 
16; 18: 20, VIITORUL 
18; 20.
• Jocuri de noapte : FERENTARI 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• I se 6punca „Buldozerul" : 
GIULEȘTÎ — 9; 11.15: 13,30: 16,45; 
18: 20, VOLGA — 9: 11.16: 13.30: 
15,45: 18 : 20,15. ARTA — 9: D.IS! 
13,30: 15,45: 18: 20.
• Supraviețuitorii : PACEA — 
15,30: 17,30; 19,30.
• Deznodămint la frontieră: FLO-

12,30; 20, 
14,15: 16:
• Sosea 
ROVIAR 
18; 20.15, 
13,30 
9: 11,15.
• Artista,

ochi și gură — informe — și cu 
un sistem cervical, practic, com
plet. Extirparea acestui „creier 
de schimb" nu a avut ca rezul
tat dereglarea p'sihică a pacien
tului.

• O METODĂ NOUĂ 
DE CONSERVARE A 
PEȘTELUI, cu perspective de 
aplicare pe scară mult mal lar
gă în vederea obținerii unor can
tități cît mai mari de proteine, 
a fost realizată de cercetători 
norvegieni. Aceștia conservă 
peștele cu ajutorul bacteriilor 
acidului lactic după metoda uti
lizată, de exemplu, la murarea

15.45
13,30
11,15

LIRA —
— 9: 12;

SARn —
- 15.45;

REASCA — 9; 11; 13: 15.30: 17,45! 
20, MIORIȚA — 9: 11.15: 13,30;
15.45: 18: 20.
• Camionul de cursă lungă : CO- 
TROCENI — 15: 17,15: 19.30.
• Moarte pe Nil : COSMOS — 
14,15; 17; 19,45.
• Sezonul de catifea : FLAMURA 
— 9: li: 13.15: 15,30; 17.45: 20.
• Prezentatorul : PROGRESUL — 
ie: ie; 20.

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Infernalul mecanism — 19,30: (la 
sala Teatrului Giuleștl) : Peripe
țiile bravului soldat Svejk — 16,30; 
(sala Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Românj : Concert vocal- 
simfonic, Dirijor : Pierre Colombo 
(Elveția). Soliști : Sonya Steu- 
hammer (Suedia), Florin Diaco; 
nescu, Gheorghe Crăsnaru. Diri
jorul corului : Vasile Pântea — 
19,30; (la sala mică a Palatului): 
„Treptele afirmării artistice", Mi
hai Romașcanu — percuție: Ovidiu 
Cucu — pian — 18.
• Opera Română : Trubadurul 
— 19.

• Teatrul de operetă i Tara su- 
rîsului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Floriile unul geambaș — 19,30:
(sala Grădina Icoanei) : Anecdote 
provinciale — 19,30.
a Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pa 
cel gol — 19,30.
a Teatrul Foart* Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița tn sac — 19,30; (sala 
Studio) : Hesperara — 19.
a Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : A clncea lebădă — 19,30;
(la întreprinderea „Danubiana") : 
Goana — 15.
a Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră 
la rinichi — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : Melodii 
de neuitat — 19.
a Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada șl cel 7 pitici — 9,30; 
Cine se teme de crocodil 7 — 17.
a Teatrul „Țăndărică" : Strada 
prieteniei — 10; Ninlgrâ șl Allgruprieteniei — 10; Ninigră 
— 17.
• Circul București : 
circului bulgar — 19.30.
• Studioul de teatru al 
A treia teapă — 19,30.

Atracțiile

I.A.T.C. i

»

verzei. într-adevăr, s-a constatat 
că bacteriile acidului lactic pre
vin alterarea cărnii de pește. Da 
asemenea, prin tratarea furajelor 
după lUetoda norvegiană se ob
ține conservarea, pe termen lung 
și în condiții bune, a hranei pen
tru animale.

• DICȚIONAR BIO
GRAFIC AL OAMENI
LOR DE ȘTIINȚĂ.In aceste 
zile, în S.U.A. a fost publicat al 
16-lea și ultim volum al noului 
„Dicționar biografic științific", 
care reunește un mare număr de 
biografii ale unor oameni de 
știință — din antichitate și pînă 
în zilele noastre. Lucrarea de 
mare anvergură a fost realizată 
pe parcursul a 15 ani, prin co
laborarea a 1 500 de oameni de 
știirțță din 90 de țări.

• ALUMINA FĂRĂ 
BAUXITĂ. Aluminiul, metal 
care se extrage din bauxită, are, 
cum se știe, o mare căutare în 
epoca noastră modernă. Polonia, 
țară importatoare de bauxită, a 
elaborat o metodă de obținere a 
aluminei, necesară fabricării a- 
luminiului, pornind de la rezi
duuri industriale. Concepută la 
Institutul de materiale liante 
pentru construcții, ea a fost apli
cată în cadrul unei uzine con
struite lingă Rielce care produce 
alumină din piatră de calcar și 
zgură de furnal înalt, urmînd ca, 
intr-o etapă ulterioară, să se 
treacă la utilizarea ca materie 
primă a șisturilor si pulberilor 
volatile emanate de centralele 
electrice. Acest ultim proces

tehnologic a șl fost pus la punct. 
După recuperarea aluminei, zgu
ra este transformată în ciment.

• MECANISMELE E- 
REDITARE SI OBEZITA
TEA. Cercetătorii de la spita
lul Bichat din Paris solicită, 
prin anunțuri publicate în presa 
franceză, colaborare din partea 
unor familii de supraponderali. 
Cercetătorii renumitului spital 
urmăresc să ajungă la o mai 
bună înțelegere a mecanismelor 
ereditare ale anumitor cazuri de 
obezitate. Ei au observat că 
atunci cînd doi frați prezintă ex
ces de greutate, iar unul din 
părinți are și el probleme de 
acest gen, este vorba de transmi
terea pe cale ereditară, prin ba
gajul cromozomic, a tendinței 
spre îngrășare.
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15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei/\ 
de puternic avînt creator în construcția socialistă J

o

SUHIAIEA INIERNATIDNALĂ CU HUITE ÎNAINTATE
DE PRETUTINDENI-DIRECTIE FUNDAMENTALA A ACTIVITĂȚII 
1E0RETICE $1 PRACTICE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

îmbinarea strînsă. armonioasă a. 
sarcinilor naționale și internaționale, 
e patriotismului cu solidaritatea in
ternațională constituie o trăsătură de
finitorie a activității Partidului Co
munist Român, care, luptînd pentru 
eliberarea națională și socială- a po
porului român, pentru triumful socia
lismului și comunismului în România 
a înscris, de-a .lungul întregii sala 
existente, pagini glorioase de colabo
rare și întrajutorare cu clasa munci
toare, cu toate forțele Înaintate de 
pretutindeni.

Glorioasele, tradiții internationalists 
ale mișcării muncitorești din tara 
noastră, ale comuniștilor români 
și-au găsit o continuare strălucită 
prin opera teoretică și practică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. care în 
cei 15 ani de cînd se află în fruntea 
partidului și statului, le-a dezvoltat 
și îmbogățit considerabil, ridicîndu-le 
pe o treaptă nouă, superioară. Tocmai 
In acest sens. înalta apreciere dată 
personalității secretarului general zal 
partidului ca patriot înflăcărat și 
strălucit militant internationalist își 
găsește deplin temei și îndreptățire

Viziune nouă, revoluțio
nară asupra conceptului so
lidarității internaționale. Con‘ 
stituie, fără îndoială, un merit 
exceptional al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acela că, pe baza unei ana
lize științifice, materialist-dialectice. 
a dezvoltării istorice, a realităților 
actuale, a evidențiat, într-o viziune 
unitară, conținutul și cerințele soli
darității internaționale în epoca noas
tră cristalizînd un concept care 
aduce o valoroasă contribuție la te
zaurul gîndirii revoluționare contem
porane.

în mod neobosit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat înalta misiune 
e comuniștilor, ca exponenti ai inte
reselor vitale ale clasei muncitoare, 
.chemați să slujească neabătut, cu 
credință și devotament, poporul din 
mijlocul căruia s-au născut și ale că
rui aspirații le întruchipează, să facă 
totul pentru promovarea intereselor 
vitale ale acestuia. Și este evident că 
tot ceea ce realizează partidul comu
nist pentru cauza revoluției, pentru 
făurirea orînduiril noi în propria 
tară slujește riu mimai poporului 
respectiv, dar reprezintă totodată 
un sprijin concret, efectiv, pentru 
clasa muncitoare internațională pen
tru forțele progresiste 
deni. Tocmai de aceea, 
lui comunist pentru 
prosperitatea tării nu 
poate fi contrapusă, ci 
și se îmbină organic cu 
solidarității Internationale. Punînd în 
evidentă, în mod magistral, unitatea 
dialectică dintre patriotism și solida
ritatea internațională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Nu poți 
fi internaționalist dacă nu îți iubești 
propria națiune, dacă nu lupți pentru 
eliberarea ei, pentru făurirea națiunii 
noi, socialiste și comuniste. Tot astfel 
nu poți fi un bun luptător pentru in
teresele națiunii tale dacă nu acțio
nezi cu fermitate pentru dezvoltarea 
colaborării cu Celelalte națiuni, pe 
baza deplinei egalități in drepturi și 
respectului reciproc. Intre interesele 
naționale și internaționale nu numai 
că nu este nici o contradicție, ci, dim
potrivă, există o deplină unitate dia
lectică".

conceptului de solidaritate și-a gă
sit o fidelă materializare pe planul 
practicii sociale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază în permanentă 
că asigurarea bunului mers al operei 
de construcție socialistă este nu nu
mai o datorie fată de poporul român, 
dar ea răspunde în cel mai inalt grad 
Îndatoririlor internaționale fată de 
clasa muncitoare internațională, fată 
de toate forțele revoluționare. Și, 
într-adevăr. se poate spune că. prin 
ritmurile sale înalte de dezvoltare 
economică, prin ansamblul vast al 
măsurilor de promovare a unei pro
funde ‘ democrații socialiste, prin în
făptuirea consecventă a principiilor 
eticii și echității socialiste, prin rea
lizările efective pe linia umanismu
lui nou. socialist, partidul nostru răs
punde concret îndatoririlor sale inter
naționale, își aduce contribuția Ia de
monstrarea pe viu a superiorității 
socialismului, la creșterea, forței lui 
de atracție.

în același timp, sub Impulsul 
puternic al gîndirii șl acțiunii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti
dul nostru a desfășurat și desfășoară 
o intensă activitate de educare a oa
menilor muncii, a întregului" nostru 
popor în spiritul solidarității mili
tante cu clasa muncitoare, cu toate 
forțele care luptă pentru eliberare 
națională și socială. Cu nedezmințită 
consecvență, secretarul general a 
orientat partidul să acorde un larg 
sprijin multilateral acestei lupte. în 
toți acești ani n-a fost cauză dreap
tă, acțiune în slujba libertății, inde
pendenței, democrației, păcii și pro
gresului în favoarea căreia să nu se 
fi făcut auzit cu tărie cuvîntul par
tidului nostru, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comuniștii, revoluționarii, 
toți aceia care și-au desfășurat acti
vitatea în condițiile vitrege ale per
secuțiilor și represiunilor, înfruntînd 
temnițe și închisori, au simtit in per
manență solidaritatea tovărășească a 
comuniștilor români.

Se cuvine relevat în mod special 
că secretarul general al P.C.R.. por
nind de la uriașele schimbări revolu
ționare petrecute in lume, este pro
motorul activ a! unei viziuni largi cu 
privire la solidaritate, în virtutea că
reia aceasta trebuie să depășească 
acele limitări anacronice, reminiscen
țe de natură sectară, să cuprindă 
toate detașamentele clasei munci
toare și ale mișcării revoluționare, 
toate forțele progresiste antiimperia- 
liste.

în această lumină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu (relevă permanent impor
tanta dezvoltării relațiilor de colabo
rare dintre partidele comuniste și 
partidele socialiste, social-democrate 
și alte organizații democratice pe 
planul fiecărei țări și în viața 
internațională, In vederea promo
vării telurilor independenței națio
nale, păcii șl progresului social. 
Contactele și întîlnirile pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu conducătorii acestor partide, 
identificarea în spirit principial a 
punctelor de vedere și obiectivelor 
comune au însemnat contribuții de 
seamă la procesele pozitive, demo
cratice, din 
cerințelor 
mondial al 
sulul.

ceea ce a realizat !n folosul propriu
lui popor să se realizeze pentru în
treaga umanitate — acțiunea sa neo
bosită în acest sens constituind încă 
o mărturie a strinsei legături intre 
patriotism și internationalism.

lumea de azi, în spiritul 
făuririi unui larg front 
forțelor păcii și progre-

de pretutin- 
grija partidu- 
progresul și 
numai că nu 
se împletește 

principiile

Vastă activitate concre
tă, in spiritul cauzei so
lidarității. 111 Prodigioasa activi
tate desfășurată de secretarul general 
al partidului, definirea teoretică a

Prietenie și colaborare 
tovărășească cu toate par
tidele comuniste. °rientarea 
consecventă a partidului nostru spre 
întărirea solidarității cu lupta clasei 
muncitoare, a forțelor revoluționare 
de pretutindeni, al. cărei promotor 
ferm și hotărit este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a găsit deplină expre
sie in relațiile de prietenie și cola
borare cu partidele comuniste și 
muncitorești. Pentru preocuparea 
constantă desfășurată in această di
recție este semnificativ că P.C.R. în
treține și dezvoltă relații active cu 
90 de partide comuniste și muncito
rești, practiA cu toate partidele, in
clusiv partide între care se manifestă 
divergențe său probleme — ceea ce 
conferă partidului nostru o poziție cu 
valoare exemplară în mișcarea comu
nistă. Cu prilejul nenumăratelor in- 
tîlniri bilaterale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și conducătorii 
partidelor respective, ca și prin parti
ciparea la congrese, reuniuni, simpo
zioane s-au realizat fertile schimburi 
de păreri și de experiență. S-au adîn- 
cit și diversificat considerabil legătu
rile de prietenie și colaborare cu par
tidele comuniste din celelalte țări so
cialiste, alături de care făurim orîn- 
duirea nouă, socialismul și comunis
mul — legături cu rol determinant în 
întărirea prieteniei și amplifica
rea cooperării multilaterale din
tre țările noastre socialiste, în 
interesul reciproc, precum șl al 
cauzei generale a socialismului în 
lume. în același timp, a fost exprima
tă permanent solidaritatea comuniști
lor români cu lupta oomuniștilor din 
țările capitaliste pentru transformări 
democratice progresiste.

Neabătut, alături de cau
za dreaptă a mișcărilor de 
eliberare Pentru totdeauna vor 
rămîne gravate în filele noi ale Isto
riei acestor ani nenumăratele măr
turii ale solidarității militante a par
tidului nostru, a României socialiste 
cu marea cauză a eliberării .naționale 
a popoarelor, care a găsit în tovarășul 
Nicolae Ceaușescu un neobosit și în
flăcărat promotor. Oriunde, pe orice 
continent, în orice colt al lumii, unde 
popoarele s-au ridicat la lupta împo
triva dominației și asupririi străine, 
pentru neatimare și afirmarea ființei 
naționale, ele s*au bucurat de soli
daritatea neprecupețită și sprijinul 
consecvent revoluționar al României, 
al președintelui ei. Acest sprijin 
multilateral — material și moral, po
litic și diplomatic — acordat mișcă
rilor de eliberare națională, și-a aflat 
materializare în formele și aspectele 
cefe inai, variate, -de. ,1a semnarea 
unor documente de profundă semni
ficație, mareînd primele recunoașteri 
internaționale ale acestor mișcări ca 
reprezentanți legitimi ai popoarelor 
respective, la acțiunile desfășurate 
în cadrul O.N.U. și în alte foruri 
mondiale. Acestea au atras României 
socialiste, președintelui Nicolae 
Ceaușescu puternice sentimente de 
recunoștință, stimă și respect, expre
sia cea mai grăitoare a acestor sen
timente constituind-o manifestările 
de neuitat cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost pretutindeni în
conjurat, la mii de kilometri depăr
tare de patrie, de-a lungul istorice
lor sale itinerare în Africa, Asia, 
America Latină.-

Această orientare consecventă, nea
bătută reprezintă un corolar nemij
locit al concepției fundamentale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind dreptul inalienabil și impres
criptibil al popoarelor de a-și decide 
de sine stătător destinele, de a fi de
plin stăpine pe resursele naționale, 
de a-și orindui viața așa cum o do
resc, fără nici un amestec din afară 
■— ca o componentă esențială a păcii 
și progresului umanității. Revenin- 
du-i un merit inestimabil în înfăp
tuirea visului dintotdeauna de liber
tate și neatîrnare al poporului român, 
secretarul general al partidului a 
militat, în același timp, pentru ca

In concordanță cu impe
rativele unității. Dezvoltarea 
amplă a relațiilor dintre P.C.R. și 
celelalte forțe revoluționare, progre
siste, antiimperialiste evidențiază că 

■ relațiile de prietenie și solidaritate 
între aceste forțe sînt pe deplin po
sibile atunci cînd se clădesc- pe o 
bază principială justă și sănătoasă. 
Se poate afirma cu deplin temei că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are me
ritul istoric de a fi adus o contribu
ție substanțială la cristalizarea prin
cipiilor și normelor de relații intre 
partidele comuniste și muncitorești — 
intr-un sens larg între diferitele par
tide și organizații politice revoluțio
nare, progresiste și democratice. Por
nind de la considerentul că partidele 
își desfășoară activitatea într-o mare 
diversitate de condiții, relațiile din
tre ele pot fi clădite numai pe baza 
principiului autonomiei, a dreptului 
fiecăruia de a stabili de sine stătă
tor linia politică, strategia și tactica, 
pe baza principiilor egalității, neames
tecului in treburile interne, stimei și 
respectului reciproc. In mod neobo
sit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că de respectarea strictă, 
neabătută a acestor norme și prin
cipii depind restabilirea unor rapor
turi de încredere și unitate, realiza
rea unei solidarități de tip nou, ca
litativ superioare, în mișcarea co
munistă internațională.

însemnătatea deosebită a promo
vării cauzei unității în mișcarea co
munistă decurge din faptul că aceas
ta reprezintă premisa esențială a 
realizării unei colaborări largi pe 
plan international, condiția unirii in
tr-un șuvoi general a uriașelor și 
variatelor forte care s-au ridicat în 
zilele noastre pentru înnoire socială, 
pentru lichidarea politicii imperialis
te de forță și dictat, pentru promo
varea unor relații noi între state, 
pentru pace și destindere, libertate și 
progres.

însemnătatea conjugării eforturilor 
tuturor forțelor sociale, a unității lor 
de acțiune este una din ideile de 
frontispiciu ale gîndirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care străbate ca 
un fir roșu întreaga sa operă. „Mili
tăm și vom milita neabătut — subli
niază secretarul general al P.C.R. — 
pentru unirea strinsă a forțelor re
voluționare din întreaga lume, a tu
turor popoarelor, conștienti că nu
mai astfel pot fi realizate idealurile 
iiinoirii societății, se poate făuri o 
lume mai bună și mai dreaptă, se 
poate salvgarda pacea mondială". în 
mod deosebit acum, cînd situația in
ternațională cunoaște noi manifes
tări de încordare, această vibrantă 
chemare exprimă pregnant înaltul 
spirit de responsabilitate al secreta
rului general8 al, P.C.R. fată de des
tinele Întregii umanități.

Comuniștii. întregul nostru popor 
sînt pătrunși de sentimente de legi
timă mîndrie și satisfacție pentru 
faptulVcă în fruntea partidului și 
statului nostru se găsește o persona- . 
litate in gîndirea și acțiunea căreia 
se întruchipează în cel mai înalt 
grad patriotismul și solidaritatea in
ternațională, devotamentul nețărmu
rit fată de interesele supreme ale 
poporului român de a clădi. în patria 
sa liberă, independentă și suverană, 
socialismul și comunismul, precum șl 
fată de idealurile înaintate ale tutu
ror popoarelor lumii.

Ion FINTÎNARU

MALABO 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Guineea Ecua
torială. Obiang Nguema Mbazogo, l-a 
primit. Ia Malabo, pe Porfir Negrea, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al României în Guineea Ecua
torială.

Cu acest" prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost trans
mis președintelui Guineei Ecuatoriale 
un mesaj de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului guineez — urări 
de progres și prosperitate, exnrimin- 

, du-se, totodată, dorința ca relațiile • 
dintre cele două țări să se dezvolte 
tot mai mult pe multiple planuri.'

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Republicii Guineea Ecuatorială 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
român prieten — urări de progres și 
prosperitate continuă.

Au fost abordate apoi probleme 
ale cooperării bilaterale.

Demisia guvernului 
italian

ROMA 20 (Agerpres). — Cabinetul 
minoritar italian al premierului 
Francesco Cossiga — format din re-; 
prezentanti ai partidelor democrat- 
creștin, socialist-democratic și libe
ral — a demisionat miercuri seara, 
în urma unor dezbateri parlamentare, 
în cadrul cărora a devenit evident 
că guvernul nu se mai bucură de 
sprijin în forul legislativ.

în expunerea pe care a prezen
tat-o, succesiv, în Camera deputați- 
lor și în Senat, premierul Cossiga a 
făcut un bilanț al activității guver
nului său, trecînd în revistă pro
blemele grave ce necesită o soluțio
nare urgentă, între care lupta împo
triva terorismului, „situația econo
mică și socială foarte delicată", cri
za energetică.

în dezbaterile care au urmat în 
Camera deputaților — relatează 
agenția ANSA — reprezentantul Par
tidului Republican, Oscar Mammi, 
a subliniat că P.R.I. se pronunță 
„pentru o grupare majoritară ca
pabilă să soluționeze problemele 
grave politice și economice cu care 
este confruntată Italia".

în cuvîntul său, secretarul gene
ral al P.C.I., Enrico Berlinguer, a de
clarat, intre altele, că la baza crizei 
actuale se află opoziția democrat- 
creștină față de un guvern din care 
să facă parte și comuniștii. Vorbi
torul a relevat că „existența unei 
majorități favorabile unui guvern ele 
unitate democratică este evidentă".

Zimbabwe : Constituirea
organului legislativ suprem

Abolirea legii marțiale
SALISBURY 20 (Agerpres). — In 

Zimbabwe au avut loc alegeri" pen
tru desemnarea membrilor Senatului. 
Camera superioară a viitorului parla
ment al tării. Au fost aleși 14 depu- 
tati. dintre care 12 sînt reprezentanți 
ai Uniunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.-F.P.), care a 'obținut 
majoritatea mandatelor și în alege
rile parlamentare organizate la sfir- 
șitul lunii februarie.

Senatul se va compune din 40 de 
membri. Alături de cei 14 deputați 
desemnați la 20 martie vor fi incluși 
cei 10 deputati ai minorității albe, 
aleși anterior. 10 locuri fiind desti
nate conducătorilor de triburi. Cele
lalte șase locuri vor fi ocupate de 
deputati recomandați de primul mi
nistru Robert Mugabe,

Cu procedura de joi se încheie 
procesul constituirii organului legis
lativ suprem al statului Zimbabwe, 
organ ce urmează să-l aleagă pe 
viitorul președinte al statului.

Guvernatorul britanic în Rhodesia, 
lordul Soames, a semnat o proclama
ție prin care este abolită legea mar
țială in țară, s-a anunțat oficial la 
Salisbury. Aceasta a fost introdusă 
pentru prima dată in ianuarie 1978 
de fostul regim minoritar de la Sa
lisbury și apoi prelungită perma
nent.

„Reuniunea europeană de la Madrid 
să continue spiritul de la Helsinki66
Declarație în sprijinul destinderii și colaborării pe continent

LISABONA 20 (Agerpres). — Se
cretarul general al Consiliului Eu
ropei (occidentale), Franz Karasek, 
a avut convorbiri la Lisabona cu 
președintele Portugaliei, Ramalho 
Eanes, și primul ministru Francisco 
Sa Carneiro. Cu acest prilej — pre
cizează agenția A.N.O.P. — au fost 
examinate probleme legate de pre
gătirea reuniunii de la Madrid din 
toamna acestui an a reprezentanților

țărilor participante la Conferința 
pentru securitate si cooperare in 
Europa, reuniune pe care Karasek o 
consideră drept ..continuatoarea spi
ritului de Ia Helsinki". - Karasek a 
relevat că la 10 aprilie, se va desfă
șura la Lisabona o îptilnire a mi
niștrilor de externe din cele 21 de 
state membre ale consiliului, consa- ‘ 
erată pregătirii reuniunii de la Ma
drid.

Manifestări consacrate României
DAMASC 20 (Agerpres). — La 

sediul central al Sindicatelor ingi
nerilor și tehnicienilor agricoli din 
Siria a fost organizată o manifes
tare consacrată dezvoltării agri
culturii în România. Cu acest pri
lej, președintele organizației sin
dicale, d.r. Y. Bakkgur, a vorbit 
despre experiența valoroasă a agri
culturii românești, a relevat intere
sul manifestat fată de această ex
periență in Siria. La rindul său, 
ambasadorul țării noastre la Da
masc, Emilian Manciur, a înfățișat 
realizările obținute pină acum și 
orientările stabilite de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. in ceea ce pri
vește dezvoltarea și in viitor a 
agriculturii noastre, rezultatele 
fructuoase ale cooperării româno- 
siriene in domeniile de îmbunătă
țiri funciare și irigații.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Biroului agrar al 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist., ai Mi
nisterului Agriculturii, ai Ministe
rului Planificării, specialiști.

in cadrul căreia publicul cairot face 
cunoștință cu frumusețile tării 
noastre, cu obiectivele de mare in
teres turistic prezentate în cadrul 
unei largir expoziții, precum si cu 
muzica populară, românească.

La manifestare au participat Aly 
Fahmi Dagliestani. ministrul trans
porturilor si telecomunicațiilor, 
Tawfik Karara, ministrul recuperă
rii terenurilor, Kamal Naser, direc
tor general al Băncii Agricole, re
prezentantul B.I.R.D. la Cairo, re
prezentanți ai Ministerului egiptean 
al Turismului. Formația folclorică 
„Coroana de aur", din Bîstrița-Nă- 
săud, a prezentat un program 
muzică populară românească.
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CAIRO 20 (Agerpres). — In ta
loanele hotelului „Sheraton" din ca
pitala egipteană a avut loc deschi
derea săptăminii turistice românești.

BERNA 20 (Agerpres). — In 
drul manifestărilor dedicate in 
vetia aniversării a 130 de ani de la 
nașterea marelui poet Mihai Emi- 
nescu, Radiodifuziunea elvețiană a 
transmis o emisiune dedicată poe
ziei populare românești. Timp de 30 
de minute s-au recitat traduceri in 
limba franceză de versuri români 
Emisiunea a făcut o trecere. i~ >"'v» 
vistă a poeziei populare din ' * 
noastră, prezentind o largă pa. 
din cele mai reprezentative creații, 
de la „Miorița" pină la versul popu
lar al zilelor noastre.

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri privind situația din Liban ® Un interviu 

al premierului britanic
BEIRUT 20 (Agerpres). — Primul 

ministru al Libanului. Selim Al 
Hoss, a conferit la Beirut cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Au fost exami
nate aspecte legate de situația din 
sudul Libanului, informează agenția 
I.N.A. La întrevedere a participat 
Faruk Kaddumi, șeful Departamen
tului Politic al O.E.P.

BONN 20 (Agerpres). — Pacea în 
Orientul Mijlociu trebuie să se ba
zeze at.it pe dreptul la existentă al 
Israelului, cît și pe drepturile pales
tinienilor — a declarat primul mi
nistru britanic. Margaret. Thatcher, 
intr-un interviu acordat ziarului 
vest-german „Die Welt". Dacă nu 
sînt înfăptuite aceste două condiții 
— a adăugat ea — va fi imposibil 
să se ajungă la securitate în Orien
tul Mijlociu.

BEIRUT 20 (Agerpres). — La Bei
rut s-au încheiat convorbirile dintre 
delegația Partidului Comunist Liba
nez, condusă de secretarul general 
al C.C. al partidului, Georges 
Chaoui. și delegația Partidului Co
munist Portughez, condusă de Alva
ro Cunhal. secretarul general al 
P.C.P.. care a efectuat o vizită ofi
cială in această tară. Părțile au exa
minat evoluția relațiilor dintre cele 
două partide, posibilitățile întăririi 
lor in continuare, precum și situația 
din Liban și lumea arabă, probleme 
actuale ale vieții internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

P.C. Portughez 'și-a reafirmat so
lidaritatea cu lupta popoarelor ara
be, cu lupta poporului . arab palesti
nian pentru recunoașterea drepturi
lor sale legitime.

AGENȚIILE OH PRESÂ 
pe scurt
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ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ LA

BERLIN. Agenția A.D.N. informea
ză că la Berlin a avut loc un schimb 
prietenesc de vederi între Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., și Herbert Mies, pre- 

" ședințele Partidului Comunist Ger
man. Cu acest prilej, conducătorii 
celor două partide s-au informat re
ciproc despre activitatea desfășurată 
de P.S.U.G. și P.C.G. și au convenit 
să intensifice în continuare colabo
rarea partidelor lor.

Poporul nostru Încearcă un senti
ment de satisfacție pentru rezultatele 
pozitive ale noului dialog la nivel 
inalt româno-zairez, prilejuit de vizi
ta întreprinsă in România, la invitația 
președintelui Nicolae Ceausescu, de 
către președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. Nou și edificator 
exemplu al statorniciei cu care acțio
nează partidul și statul nostru pentru 
stringerea legăturilor de prietenie, so
lidaritate și conlucrare multilaterală 
cu țările africane, cil tarile in curs 
de dezvoltare în general — orientare 
•fermă a politicii externe a României 
socialiste, reafirmată cu putere de 
Congresul al Xll-lea al partidului — 
dialogul de la București a pus in evi
dentă evoluția favorabilă a legături
lor de conlucrare româno-zaireze, 
voința de a le dezvolta in continuare, 
potrivit intereselor celor două popoa
re. aspirațiilor lor de progres și pace.

O scurtă privire retrospectivă asu
pra raporturilor româno-zaireze scoa
te in evidentă faptul că întîlnirile 
si convorbirile anterioare la nivel 
înalt. desfășurate la București in 
1970 șl la Kinshasa în 1972, docu
mentele încheiate. înțelegerile con
venite cu aceste prilejuri au pus 
baze trainice relațiilor dintre Româ
nia și Zair, le-au deschis noi per
spective. în Zair se bucură de o înal
tă apreciere contribuția României la 
înfăptuirea unor obiective din progra
mul de dezvoltare al tării prietene — 
ca, de pildă, furnizarea de tractoare 
pentru dezvoltarea agriculturii, a 
unor mijloace de transport .. rutier, 
participarea a numeroase cadre di
dactice românești la pregătirea spe
cialiștilor zairezi etc.

Pornindu-se de la nivelul existent, 
de la posibilitățile crescînde ale in
dustriei românești și potențialul im
portant de resurse al Zairului — 
care pun în evidentă caracterul com
plementar al economiilor naționale 
ale celor două țări — de la intere
sele comune ale ambelor popoare, 
convorbirile de la București au dat 
expresie voinței de a conferi dimen
siuni noi colaborării bilaterale. In 
acest sens, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta incă în prima zi 
a vizitei : „Sper că, in cadrul con-

vorbirilor pe care le-am Început, vom 
identifica noi căi și mijloace care să 
dea un impuls și mai puternic și să 
imprime un dinamism sporit cola
borării româno-zaireze, cooperării in 
producție, schimburilor comerciale, 
tehnico-științifice și culturale', in 
interesul și spre binele ambelor 
noastre popoare, al cauzei generale 
a destinderii, colaborării $1 păcii in 
lume".

La rîndul său, relevtnd „progresele 
uriașe făcute de România pe calea

hotărî de sine stătător destinele, fără 
nici un amestec din afară, de a dis
pune de bogățiile ^le naturale potri
vit propriilor interese naționale, de a 
se abține în relațiile internaționale de 
la folosirea forței și amenințarea cu 
forța și a acționa pentru reglemen
tarea diferendelor dintre state numai 
și numai prin mijloace pașnice. A- 
cestea sînt, firește, principii de uni
versală valabilitate, incit se poate 
aprecia că tratatul reprezintă. în a- 
celași timp, un document de certă în-

industriei ușoare șl alimentare șl a 
exporturilor zaireze de produse mi
niere, forestiere, ale industriei pre
lucrătoare, sînt menite să ducă la 
creșterea accentuată a comerțului 
dintre cele două țări. Totodată, in 
interesul unei mai bune cunoașteri 
reciproce intre cele două popoare, 
al apropierii și întăririi prieteniei- 
dintre ele, se vor intensifica și di
versifica schimburile in domeniile 
cultural, invățămîntului, pregătirii 
cadrelor etc.
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dezvoltării economicq-sociale" șl ex
primînd. totodată, satisfacția pentru 
„cadrul ideal în care se desfășoară 
cooperarea intre Zair și România, 
prin respectarea principiilor inde
pendentei și suveranității, președin
tele MOBUTU SESE SEKO sublinia: 
„Această vizită ne-a oferit prilejul 
de a învăța multe, iar ceea ce am 
văzut ne stimulează să acționăm cu 
hotărire pentru,a merge mai departe 
pe calea'" dezvoltării țării noastre".

Hotărîrea de a imprima un conți
nut mai bogat conlucrării bilaterale 
își găsește materializare în Tratatul 
de prietenie și colaborare intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Zair, care oferă o puternică te
melie politico-juridică acestei conlu
crări în cele mai diferite domenii 
de interes reciproc. Tratatul formu
lează cu deplină claritate principiile 
fundamentale ce călăuzesc relațiile 
dintre România șl Zair, precum și ra
porturile lor cu alte stata — princi
piile egalității în drepturi, respectării 
independentei șl suveranității națio
nale, a dreptului fiecărui popor de a-și

semnătate Internațională, de natură 
să înriurească favorabil climatul po
litic în lume.

Agenda convorbirilor a Încorporat, 
ca un aspect major, depistarea- de 
noi posibilități pentru extinderea și 
adindrea ’ colaborării economice reci
proc avantajoase. în acest sens, o 
semnificație deosebită are hotărîrea, 
relevată și în COMUNICATUL CO- 
_MUNV de a se. intensifica .cooperarea 
economică în forme . modeme. de 
înaltă eficientă. Acestui cadru i se 
circumscriu înțelegerile privind ex
tinderea și dinamizarea activității so
cietății mixte „Zairom". întărirea 
rolului el în. dezvoltarea sectorului 
agroindustrial zairez. perfectionarea 
activității societății mixte „Autotrac- 
tor-Kinshasa“. ca și măsurile stabilite 
în vederea creării de noi asemenea 
societăți, extinderea acțiunilor de 
cooperare in domeniile minier, agri
col, industrial, forestier și in trans
porturi. în același timp. înțelegerile 
convenite fn legătură cu sporirea 
porturilor românești de mașini, 
laje. instalații complexe, produse

ex- 
uti- 
ala

Schimbul de vederi în legătură cu 
situația internațională a pus in evi
dență identitatea sau similitudinea 
punctelor de vedere ale celor două 
țări — deopotrivă interesate intr-un 
climat de pace și securitate — față 
de un șir de aspecte majore ale evo
luției vieții mondiale. Exprimînd 
preocuparea lor față de deteriorarea, 
in ultima vreme, a relațiilor interna
ționale, cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea de a se acționa ferm 
pentru a se împiedica agravarea a- 
cestei evoluții, a se pune capăt ve
chii politici imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile inter
ne ale altor popoare, care confine 
grave primejdii la adresa păcii mon
diale, de a se face totul pentru asi
gurarea continuării destinderii, ceea 
ce impune, ca o cerință fundamen
tală respectarea strictă a normelor 
de relații dintre state, soluționarea 
tuturor problemelor litigioase pe cale 
pașnică, prin, tratative, respectarea 
neabătută,a voinței popoarelor de a 
trăi liber și independent.

în cercul problemelor abordate, 
un. loc important a ocupat, așa cum 
era și firesc, examinarea situației din 
Africa, dialogul la nivel înalt prile
juind exprimarea satisfacției comune 
pentru victoria strălucită obținută de 
forțele patriotice in alegerile din 
Rhodesia, victorie care, mareînd o 
nouă, eră în istoria poporului Zim
babwe, 1 a creat, in același timp, noi 
premise . luptei pentru lichidarea ul
timelor bastioane ale colonialismului, 
în acest sens, a fost evidențiată ce
rința urgentă a asigurării indepen
dentei poporului namiblan și s-a 
reafirmat sprijinul fată de S.W.A.P.O., 
unicul reprezentant legitim al aces
tui . popor.

însemnătatea deosebită a făuririi 
unui sistem trainic *de securitate și 
cooperare în Europa, care ar exer
cita o puternică influență pozitivă 
asupra ansamblului situației mon
diale, și în acest cadru necesitatea 
pregătirii temeinice a reuniunii din 
toamnă de la Madrid ; imperativul 
arzător al opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării ; necesitatea 
unor acțiuni unitare ferme ale țări
lor in curs de dezvoltare pentru a 
determina trecerea de la declarații 
la acțiuni efective pe calea făuririi 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să aibă drept corolar li
chidarea subdezvoltării și stabilirea 
unui echilibru armonios al economiei 
mondiale, sporirea rolului O.N.U., 
participarea activă a tuturor statelor 
lumii, in condiții de deplină egali
tate, la soluționarea problemelor 
complexe ale omenirii — iată alte 
aspecte de cea mai mare însemnă
tate ale actualității care au reliefat 
identitatea sau apropierea punctelor 
de vedere ale celor două țări.

Aprobînd pe deplin rezultatele 
convorbirilor de la București, opinia 
publică din țara noastră își exprimă 
încrederea că acestea vor duce la 
dezvoltarea pe mai departe a cola
borării româno-zaireze, in interesul 
reciproc, constituind, in același timp, 
o contribuție marcantă la promova
rea înțelegerii și colaborării interna
ționale, la cauza destinderii și păcii 
in lume.

COMUNIȘTII JAPONEZI AU RE
PURTAT NOI SUCCESE ELEC
TORALE. în alegerile locale par
țiale desfășurate miercuri in pre
fectura Akita, din nordul insulei 
Honshu — -după cum relatează în 
ediția sa de joi ziarul „Akahata" — 
in 15 adunări orășenești și comu
nale ale prefecturii au fost aleși 21 
de comuniști.

APEL LA UNITATE POPULARA 
Eliberare Națională din Nicaragua

PLENARA C.C. AL P.C. FIN
LANDEZ, care a avut loc Ia Hel
sinki. a 
țională 
tării, in 
Plenara 
privind _____  .. . , „
vederea celui de-al XlX-lea C. s 
greș al. partidului, convocat peri 
22—24 mai 1981.

NOI NUMIRI ÎN GUVERNUL 
BIRMANEZ. întrunită în sesiune de 
.lucru la Rangoon, Adunarea Po
porului (parlamentul birmanez) a 
aprobat numirea de noi miniștri in 
guvern. Astfel, U Lay Maung a fost 
desemnat ministru de externe, în lo
cul lui Myint Maung. De asemenea. 
Saw Pru a primit portofoliul trans
porturilor și comunicațiilor, iar 
Khin Oun pe cel al muncii și pre
vederilor sociale.

examinat situația interna
și problemele interne ale 
special situația economică, 
a adoptat un document 
începerea pregătirilor" R

IN NICARAGUA. Frontul Sandinist de 
________  -......... a dat publicității un apel la unitatea 

tuturor cetățenilor țării pentru "apărarea cuceririlor revoluționare. Docu
mentul condamnă acțiunile unor cercuri reacționare împotriva măsurilor 
economice și sociale adoptate de Guvernul de reconstrucție națională. 
Aceste acțiuni, se subliniază în apel, au loc in condițiile în care Nica
ragua traversează o perioadă foarte dificilă, trebuind să înfrunte greu
tățile moștenite de la regimul somozist. Ele reprezintă un pericol pen
tru unitatea tuturor forțelor democratice din țară.

O NOUĂ RUNDA DE CONVOR
BIRI SOVIETO-AMERICANE s-a 
desfășurat la Geneva in intervalul 
11—19 martie, in scopul pregătirii 
unei propuneri comune convenite cu 
privire la interzicerea generală, 
completă și controlată a armei 
chimice și distrugerea rezervelor de 
astfel de arme, propunere care să 
fie prezentată Comitetului pentru 
dezarmare. Convorbirile vor fi con
tinuate.

ATENTAT TERORIST LA MI
LANO. Un magistrat italian. Guido 
Galii,- a fost împușcat mortal cu 
focuri de armă trase Asupra sa de 
către trei teroriști in incinta Uni
versității din Milano, unde funcțio
na ca profesor. Galii fusese însărci
nat cu efectuarea mai multor an
chete asupra terorismului.

PENTRU REDUCEREA CHEL
TUIELILOR MILITARE. într-o de
clarație dată publicității Ia Ottawa, 
William Kashtan, secretar general 
al Partidului Comunist din Cana
da, s-a pronunțai pentru reducerea 
cheltuielilor militare ale tării și 
pentru alocarea fondurilor astfel 
degajate în sprijinul dezvoltării in
dustriei, William Kashtan propune, 
de asemenea, adoptarea unor mă
suri de 
lurilor, 
muncă, 
riilor.

limitare a puterii monopo- 
de creare 
precum și

de noi locuri de 
creșterea , sala-

SUB CANALUL 
britanic a 
construirea

ALEMANEVRE MILITARE
N.A.T.O. în Norvegia au luat sfirșit 
manevre militare de amploare, la 
care au participat șapte țări ale 
N.A.T.O. Agenția Reuter a precizat 
că la aceste manevre, denumite co
dificat ,.Anorak Express", au luat 
parte 18 000 de militari aparținind 
unor unități ale forțelor navale, 
aeriene și terestre din Marea Bri
tanie. Canada. Italia. Olanda. Nor
vegia, Statele Unite și R.F. Ger
mania.

UN TUNEL PE
MlNECII ? Guvernul 
aprobat, in principiu, 
unui tunel pe sub Canalul Mînecii, 
care să lege Marea Britanie' de 
Franța, cu condiția ca proiectul să 
fie finanțat de societăți particulare. 
Proiectul preconizează construirea 
unui tunel cu o singură cale ferată, 
care ar scurta durata legăturilor fe
roviare dintre Londra Si Paris la 
patru ore și jumătate. Tunelul ar 
urma să asigure atit transportul de 
mărfuri si automobile, cit si pe cel 
de. persoane. Costul construcției 
s-ar ridica la 1,7 miliarde dolari 
Pentru ca proiectul să poată fi rea
lizat, el trebuie să fie aprobat si de 
guvernul francez.

INTERAFRICANĂ. La Addis Abeba

AI. CAMPEANU L'

CONFERINȚĂ MINISTERIALĂ
au avut loc lucrările celei de-a șasea sesiuni a Conferinței miniștrilor 
comerțului din țările africane, Ia care au luat parte reprezentanți din 
aproape 40 de state de pe continent, precum și observatori din partea 
a 10 organizații internaționale. Recomandările adoptate privind o seric 
de probleme economice ale Organizației Unității Africane vor fi supuse 
spre examinare la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai țărilor afri
cane. programată să aibă loc în aprilie Ia Lagos.
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